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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

                    = diukur 

                  = tidak diukur 

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 
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Faktor lain : 

1. Genetik 

2. Usia 

3. Jenis Kelamin 

4. Pola Makan 

5. Aktivitas fisik 



27 

 

 

Kualitas tidur adalah kepuasan individu terhadap tidur yang dimiliki. 

Terdapat dua jenis kualitas tidur yaitu kualitas tidur baik dan buruk. Apabila 

kualitas tidur individu buruk akan mempengaruhi sistem hormonal dalam tubuh, 

diantaranya  adalah peningkatan hormon orexigenic yaitu ghrelin, peningkatan 

hormon cortisol serta penurunan hormon anorexigenic yaitu leptin, dan penurunan 

hormon testosteron (Wical, 2016). 

Hormon testosteron merupakan hormon utama pada laki-laki, hormon ini 

berguna untuk meningkatkan massa otot, meningkatkan densitas tulang dan 

menurunkan massa lemak. Hormon testosteron akan meningkat saat tidur, terutama 

pada fase REM. Pada individu dengan kualitas tidur yang buruk, konsentrasi 

hormon testosteron akan mengalami penurunan, penurunan testosteron akan 

mempengaruhi penurunan sekresi katekolamin. Katekolamin sendiri berperan 

dalam meningkatkan lipolisis, sehingga ketika sekresi katekolamin turun  otomatis 

lipolisis akan menurun dan bisa menyebabkan peningkatan massa lemak tubuh 

yang akan berpengaruh juga terhadap Persen Lemak Tubuh (PLT) (Lord et al, 

2014). Hormon kortisol biasa disebut sebagai hormon stress. Ketika individu 

mengalami kualitas tidur yang buruk akan terjadi peningkatan hormon kortisol yang 

akan meningkatkan level stress dari individu. Tingginya kadar hormon tersebut 

akan merangsang tubuh untuk mengeluarkan neuropeptide Y (NPY) yang 

menimbulkan rasa lapar sehingga terdapat keinginan untuk makan (Wical, 2016).  

Hormon leptin dan ghrelin bekerja saling berkebalikan, ketika individu 

merasa lapar, sel sel pada GIT akan mensekresikan ghrelin dan akan mengirimkan 

sinyal melalui nervus vagus ke pusat lapar di otak, tepatnya di Nucleus 

Paraventricular (PVN) dan area  hipotalamus lateral, kemudian diteruskan ke 
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kortex dan dipersepsikan sebagai rasa lapar sedangkan ketika individu merasa 

kenyang maka sel adiposa akan mensekresi leptin dan akan memberikan negatif 

feedback ke pusat lapar sehingga individu tersebut menghentikan makan. Pada 

individu dengan kualitas tidur yang buruk, hormon ghrelin akan meningkat hingga 

individu akan merasa lapar dan akan meningkatkan intake makannya. apabila hal 

itu berlangsung terus menerus dapat mempengaruhi status gizi individu, ditandai 

dengan peningkatan Persen Lemak Tubuh (PLT) dan indeks massa tubuh dari 

individu itu sendiri serta bisa menyebabkan obesitas (Archilona et al, 2009). 

Obesitas sendiri tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas tidur yang buruk saja, tetapi 

juga ada faktor lain seperti genetik, usia, jenis kelamin, pola makan, dan aktivitas 

fisik (Kurdanti et al, 2015) 

3.2 Hipotesis Penelitian 

 Terdapat pengaruh  kualitas tidur yang buruk terhadap tingginya Persen 

Lemak Tubuh (PLT) pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 

 


