
 

 

 
 

1 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Depkes RI (2000) menyatakan bahwa dari 210 juta penduduk Indonesia, 

jumlah penduduk yang memiliki indeks massa tubuh (IMT) berlebih (overweight 

dan obesitas) mencapai 76,7 juta (36,5%) dan hasil Riskesdas (2007) 8,8% 

overweight dan 10,3%  obesitas, wilayah Jawa Timur persentase prevalensi 

penduduk dewasa dengan IMT berlebih  melampaui persentase nasional yaitu 

9,1%. Menurut hasil penelitian Depkes RI, Riskesdas (2013) persentase 

overweight nasional mencapai 13,5% dan obesitas mencapai 19,7% (Riskesdas, 

2013). 

Peningkatan IMT memiliki hubungan yang erat dengan kualitas tidur yang 

buruk, peningkatan berat badan (BB) pada masa remaja akan menyebabkan 

peningkatan jumlah sel lemak. Sekali sel lemak ini terbentuk,  maka  akan  sulit  

untuk  membuangnya  sehingga akan  berisiko  untuk  menjadi  overweight 

bahkan obesitas  yang menetap hingga dewasa (In-Iw & Biro, 2011). Badan 

penelitian dan pengembangan kesehatan kementerian kesehatan RI (2007) 

menyatakan bahwa berdasar tingkat pendidikan, persentase IMT berlebih paling 

tinggi berada pada tingkat perguruan tinggi yaitu 12,7% dibandingkan dengan 

sekolah lanjut tingkat atas yaitu 9,9%. Hal ini ditunjang dengan hasil survey 

pendahuluan pada mahasiswa semester tiga dan lima di Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Malang didapat sebanyak 104 mahasiswa overweigh 

dan sebanyak 67 mahasiswa obesitas dari 312 mahasiswa dan sebagian besar 
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mahasiswa mengaku kualitas tidurnya buruk dengan alasan padatnya jadwal 

perkuliahan sejak pagi sampai sore hari dan banyaknya kegiatan ekstra kampus 

serta tugas kuliah yang menyita waktu tidur.  

Dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 23: “Dan diantara tanda-tanda 

kekuasaan-Nya ialah tidurmu di waktu  malam dan siang hari dan usahamu 

mencari sebagian dari karunia-Nya” (Ar-Rum:23). Tidur merupakan kebutuhan 

dasar yang dibutuhkan semua orang. Tidur diperlukan untuk mengoptimalkan 

fungsi tubuh setelah beraktivitas sehari-hari, tidak terkecuali orang yang sakit, 

tetapi pola tidur seseorang biasanya terganggu dalam keadaan sakit (Triyanta et 

al, 2013). Tidur pada siang hari dikenal juga dengan qailullah atau napping yaitu 

tidur pada saat waktu produktivitas bekerja menurun setalah pukul 13.00  selama 

10 sampai 20 menit sesuai anjuran Rasulullah, Ahli dibidang tidur dari Cornell 

University menyatakan bahwa tidur pada siang hari 15 sampai 20 menit cukup 

untuk memulihkan tenaga dan meyehatkan. Penelitian Donald Greeley 

menyatakan tidur pada siang hari bermanfaat bila tidak lebih dari satu jam. 

Penelitian Dr. William A. Anthony and Camille W. Anthony, penulis  The Art of 

Napping at Work. David F .Dinges and Roger J. Broughton di buku mereka yang 

berjudul book Sleep and Alertness juga setuju bila tidur siang selama 30 menit 

dapat menurunkan risiko penyakit jantung sebanyak 30% dibandingkan dengan 

yang tidak tidur pada siang hari. Selain itu tidur siang yang efektif memiliki 

banyak hasil yang positif seperti menurunkan sakit kepala dan migren, 

meningkatkan daya ingat dan meningkatkan produktivitas kerja (Farahwahida et 

al, 2014) sedangkan dengan tidur malam National Sleep Foundation menyatakan 

bahwa manusia dewasa membutuhkan waktu untuk tidur 7 sampai 9 jam setiap 
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malam (Shittu RO et al, 2014). Faktor yang mempengaruhi kualitas tidur malam 

yaitu meliputi waktu yang diperlukan untuk memulai tidur (sleep latency), lama 

waktu tidur (sleep duration), prosentase antara banyaknya waktu tidur dengan 

waktu yang anda habiskan di tempat tidur (sleep efficiency), gangguan tidur yang 

sering dialami waktu malam hari (sleep disturbance), kebiasaan penggunaan obat-

obatan untuk membantu  tidur, gangguan yang sering dialami saat siang hari dan 

kualitas tidur secara subjektif (subjective sleep quality)  (Buysse, 1989). 

Penelitian  Watson, et al (2011) telah menyatakan bahwa tidur malam 

kurang dari 5-6 jam memiliki hubungan yang signifikan dengan penambahan 

massa tubuh. Penelitian lain di Ceko tentang hubungan durasi tidur dengan berat 

badan menunjukkan 1983 orang (52,3%) dari 3970 responden dengan jumlah jam 

tidur yang kurang memiliki angka IMT yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

yang memiliki jumlah jam tidur normal ( Adamkova  et al, 2009). Penelitian 

Shittu RO et al (2014) tentang hubungan kualitas tidur secara subjektif (subjective 

sleep quality), hipertensi, depresi dan IMT di Nigeria menunjukkan ada hubungan 

yang berarti antara kualitas tidur dengan IMT berlebih dengan hasil 58 orang 

(14,5%) IMT berlebih dengan kualitas tidur buruk dari 400 responden. Kualitas 

tidur yang buruk mempengaruhi peningkatan intake makanan tinggi lemak dan 

energi pada malam  hari yang secara tidak langsung mempengaruhi IMT (Weiss et 

al, 2010). Penelitian Manik (2011) pada 96 mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Sumatera Utara berusia 17 – 23 tahun, menunjukkan adanya 

hubungan jumlah jam tidur dengan IMT. Penyebab peningkatan IMT pada 

penurunan jumlah jam tidur adalah penurunan kadar leptin dan peningkatan kadar 

ghrelin (Krauchi et al, 2010).  
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Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian hubungan kualitas tidur dengan indeks massa tubuh berlebih pada 

mahasiswa fakultas kedokteran universitas muhammadiyah malang. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Adakah hubungan kualitas tidur dengan indeks massa tubuh berlebih pada 

mahasiswa fakultas kedokteran universitas muhammadiyah malang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan kualitas tidur dengan indeks massa tubuh berlebih 

pada mahasiswa fakultas kedokteran universitas muhammadiyah malang. 

1.3.2 Tujuan khusus 

1. Mengetahui hubungan lama waktu tidur (sleep duration) dengan IMT 

berlebih 

2. Mengetahui hubungan waktu yang diperlukan untuk memulai tidur 

(sleep latency) dengan IMT berlebih 

3. Mengetahui hubungan prosentase antara banyaknya waktu tidur 

dengan waktu yang anda habiskan di tempat tidur (sleep efficiency) 

dengan IMT berlebih 

4. Mengetahui hubungan kualitas tidur secara subjektif (subjective sleep) 

dengan IMT berlebih 

5. Mengetahui hubungan kebiasaan penggunaan obat-obatan untuk 

membantu tidur dengan IMT berlebih 
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6. Mengetahui gangguan yang sering dialami saat siang hari dengan IMT 

berlebih 

7. Mengetahui frekuensi gangguan tidur yang sering dialami waktu 

malam hari (sleep disturbance). 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat akademik 

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan untuk 

pengembangan penelitian lebih lanjut yang berhubungan dengan 

kualitas tidur. 

2. Memberikan wawasan tentang pemahaman konsep IMT berlebih 

sebagai salah satu akibat dari kurangnya kualitas tidur. 

1.4.2. Manfaat masyarakat 

Memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat tentang IMT 

berlebih sebagai salah satu akibat dari kurangnya kualitas tidur dan pentingnya 

mengatur istirahat dalam hal ini tidur.  

1.4.3    Manfaat klinis 

Dapat dijadikan sebagai referensi berkaitan dengan efek kurangnya 

kualitas tidur. 

 

 

 


