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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Obesitas merupakan masalah gizi yang sering dijumpai dan potensial 

untuk mengakibatkan gangguan kesehatan. Obesitas terjadi karena 

peningkatan berat badan sebagai akibat akumulasi lemak berlebihan dalam 

tubuh (Hasdianah, Siyoto, dan Peristyowati, 2014). Salah satu indikator 

seseorang mengalami obesitas adalah dilihat dari persentase lemak tubuhnya, 

apabila persentase lemak tubuh dan indeks massa tubuh seseorang lebih tinggi 

dari normal artinya masa lemak tubuh orang tersebut berlebihan (Harahap, 

Widodo, dan Mulyati, 2005) 

Menurut Riset Kesehatan Dasar tahun 2018, prevalensi obesitas di 

Indonesia mengalami peningkatan dari tahun 2013 sebanyak 14,8% menjadi 

21,8% ditahun 2018 (Kemenkes RI, 2018). Dalam penelitian Rizzo, Goldberg, 

dan Silva, 2013, dikatakan bahwa obesitas merupakan faktor utama untuk 

terjadinya berbagai penyakit terutama sindroma metabolik seperti diabetes 

melitus dan hipertensi. 

Terdapat banyak faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya 

peningkatan lemak dalam tubuh antara lain asupan energi berlebih, aktivitas 

fisik yang kurang, genetik, serta kualitas tidur yang buruk (Whitney dan Rofles, 

2013). Kualitas tidur yang buruk akan berdampak pada sistem hormonal dalam 

tubuh, antara lain penurunan kadar hormon leptin dan testosteron serta 

peningkatan kadar hormon ghrelin dan kortisol, yang mana hal tersebut akan 

mempengaruhi kadar lemak dalam tubuh individu yang ditandai dengan 
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peningkatan persen lemak tubuh dari individu itu sendiri serta dapat 

menyebabkan obesitas (Marfuah, Hadi, Huriyati, 2013). 

Mahasiswa beresiko tinggi untuk mengalami gangguan tidur yang dapat 

mempengaruhi kesehatan sehari – harinya (Suleiman, Bernice, Hussein, 2013), 

terutama mahasiswa kedokteran berisiko mengalami penurunan kualitas tidur 

karena pendidikan dan aktivitasnya yang berhubungan dengan stres tingkat 

tinggi dan tekanan pendidikan (Lashkaripour, Bakhshani, dan Mafi, 2012). 

Penelitian yang dilakukan di Universitas Kedokteran Internasional Malaysia, 

Universitas Riau, dan Universitas Andalas juga dilaporkan bahwa mahasiswa 

jurusan kesehatan memiliki kualitas tidur yang buruk masing-masing sebesar 

16,1%, 84%,  dan 55,9% (Zailinawati et al, 2009; Pitaloka et al, 2015; Nilifda 

et al, 2016). Pada penelitian yang belum terpublikasi di Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Malang sendiri pada tahun 2015 didapatkan 

mahasiswa yang memiliki kualitas tidur yang buruk sebesar 53,3% (Ryandra, 

2016) 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui 

pengaruh kualitas tidur yang buruk terhadap tingginya persen lemak tubuh 

(PLT) pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

1.2 Rumusan Masalah  

Apakah terdapat pengaruh kualitas tidur yang buruk terhadap tingginya 

persen lemak tubuh (PLT) pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan umum  

 Membuktikan pengaruh kualitas tidur yang buruk terhadap tingginya persen 

lemak tubuh (PLT) pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

1.3.2 Tujuan khusus  

a. Mengetahui kualitas tidur mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

b. Mengetahui gambaran kualitas tidur antara laki-laki dan perempuan pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. 

c. Mengetahui persen lemak tubuh (PLT) mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

d. Mengetahui gambaran persen lemak tubuh (PLT) laki-laki dan perempuan 

pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1.4.1 Manfaat akademis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai persen 

lemak tubuh pada mahasiswa dengan kualitas tidur yang baik dan yang 

buruk. 

b. Penelitian ini dapat menjadi acuan dan bahan perbandingan untuk penelitian 

selanjutnya terutama yang berhubungan dengan persen lemak tubuh dan 

kualitas tidur. 
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1.4.2 Manfaat klinis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang kesehatan 

mengenai pentingnya menjaga kualitas tidur supaya tidak menyebabkan masalah 

kesehatan akibat buruknya kualitas tidur. 

1.4.3 Manfaat masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat 

khususnya mahasiswa tentang manfaat kualitas tidur terhadap kesehatan, sehingga 

bisa menjaga bentuk tubuh tetap proporsional. 

 


