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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mahasiswa adalah orang yang sedang belajar di perguruan tinggi. 

Mahasiswa diartikan sebagai individu yang sedang menuntut ilmu ditingkat 

perguruan tinggi, baik mereka yang belajar di perguruan tinggi negeri 

maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi 

(Depdiknas, 2008). Mahasiswa adalah orang yang mempunyai kedudukan 

yang istimewa dalam masyarakat terutama perannya sebagai agent of change 

(agen perubahan) (Al-Adawiyah & Syamsudin, 2008). Mahasiswa merupakan 

individu yang memasuki usia dewasa muda dengan rentang usia (18-30 

tahun), usia ini merupakan usia awal kemandirian seseorang dimana individu 

tersebut bebas melakukan aktivitas, bebas memutuskan pilihan, usia memulai 

karier, dan masa dimana individu tersebut tidak tinggal dengan orangtua 

(Andrias, 2013). Mahasiswa tidak akan terlepas dari aktivitas belajar dan 

keharusan mengerjakan tugas-tugas studi, baik itu bersifat akademis maupun 

non akademis misalnya organisasi kemahasiswaan (Mujidin dan Rico, 2014).  

Pada era globalisasi saat ini, tidak dipungkiri bahwa perkembangan 

teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang begitu cepat, keadaan tersebut 

berpengaruh terhadap kondisi fisik dan lingkungan sekitar. Perkembangan 

teknologi yang begitu cepat memuat dampak negatif antara lain adalah 

aktivitas fisik manusia tergantikan oleh robot dan mesin sehingga berakibat 

pada penurunannya mobilisasi dan aktifitas fisik manusia (Nurcahyo, 2011). 
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Aktivitas fisik merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan gerakan dan 

mengeluarkan energi, kegiatan fisik menggunakan lebih banyak energi, 

daripada hanya beristirahat (Arisman,2009). Pada mahasiswa kegiatan 

perkuliahan yang padat disertai dengan keikutsertaan mahasiswa pada 

kegiatan-kegiatan tertentu di bidang minatnya, membuat tugas mahasiswa 

dikerjakan mendekati deadline, banyak berpengaruh pada kualitas tidur, 

makan tidak teratur, kurangnya olahraga dan rendahnya aktivitas fisik lainnya 

(Sabila, 2017). Kurangnya olahraga, dan makanan yang tidak teratur serta 

tinggi lemak, tanpa diimbangi dengan pengeluaran energi yang seimbang 

salah satunya aktivitas fisik atau olahraga merupakan pencetus terjadinya 

berat badan berlebih atau overweight (Sudargo, 2014).  

Overweight merupakan suatu penyakit yang di sebabkan akumulasi 

jaringan lemak berlebih. Seseorang dikatakan kelebihan berat badan jika 

besar dan jumlah sel lemak itu bertambah. Seseorang yang berat badannya 

bertambah maka ukuran sel lemak akan bertambah besar dan jumlahnya 

bertambah banyak (Sugondo,2007). Overweight adalah kelebihan berat badan 

dan termasuk didalamnya otot, tulang, lemak, dan air (Aqila, 2010). 

Overweight adalah keadaan yang hampir mendekati obesitas, seseorang dapat 

dinyatakan overweight apabila orang tersebut memiliki Indeks Massa Tubuh 

(IMT) lebih dari 23 pada orang Asia (WHO,2000). 

Overweight merupakan masalah kesehatan dunia dengan jumlah 

prevalensi yang selalu meningkat setiap tahun, baik di negara maju maupun 

negara berkembang. Hasil Riskesdas (2013) memperlihatkan bahwa 

prevalensi berat badan berlebih atau overweight di Indonesia mencapai 13,5% 

dan obesitas 15,4%. Remaja yang mengalami obesitas cenderung menjadi 
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obesitas pada saat dewasa (Freedman dkk., 2001) dan lebih berisiko 

menimbulkan masalah kesehatan (Office of the Surgeon General, 2010). 

Selain itu akibat lain yang ditimbulkan yang mempunyai risiko yang lebih 

besar salah satunya adalah  kualitas tidur buruk, dan masalah sosial serta 

psikologis seperti stigmatisasi dan rendahnya kepercayaan diri (Daniels dkk., 

2005 dan Dietz, 2004). Berat badan yang berlebih dapat menyebabkan 

gangguan metabolik atau gangguan metabolisme yang dapat meningkatkan 

resiko kesehatan salah satunya kualitas tidur (Gustiyani K, 2017). Pada 

seseorang yang overweight hormon melatonin menurun dan menyebabkan 

terjadinya pergeseran sistem sirkadian, dimana jadwal tidur maju secara 

bertahap (Sack dkk, 2007). Penelitian yang dilakukan pada Marlia Moriska 

(2016) pada wanita obesitas maupun overweight memiliki kadar triptofan 

yang lebih rendah. Pada penelitian Siregar (2011) mengatakan dengan 

bertambahnya jumlah triptofan, maka jumlah serotonin yang terbentuk juga 

akan meningkat, yang mana akan mengakibatkan keadaan mengantuk atau 

tidur, bila serotonin dalam triptofan terhambat pembentukannya, maka terjadi 

keadaan tidak bisa tidur. 

Kualitas tidur adalah ukuran dimana seseorang itu dapat kemudahan 

dalam memulai tidur dan untuk mempertahankan tidur, kualitas tidur 

seseorang dapat digambarkan dengan lama waktu tidur, dan keluhan-keluhan 

yang dirasakan saat tidur ataupun sehabis bangun tidur (Potter dan Perry, 

2005). Kualitas tidur yang baik akan ditandai dengan tidur yang tenang, 

merasa segar pada pagi hari dan merasa semangat untuk melakukan aktivitas 

(Craven dan Himlr, 2000 dalam Agustin, 2012). Apabila kualitas tidur buruk, 

maka akan berdampak buruk pula pada keadaan fisiologis maupun psikologis 
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seseorang (Briones, 1996 dalam Indawati, 2012). Dampak psikologis yang 

ditimbulkan bisa seperti cemas, tidak konsentrasi, stress, serta penanganan 

masalah yang tidak efektiv (Miller, 1995 dalam Indrawati, 2012). 

Setiap manusia memiliki kebiasaan tidur yang berbeda-beda. Salah 

satunya tergantung dari aktifitas yang dilakukan. Keunikan justru terjadi pada 

masa usia dewasa muda (usia 16-30 tahun) dimana terjadi pergeseran irama 

sirkadian sehingga jam tidur pun bergeser akibat dari perubahan hormonal 

yang terjadi pada akhir masa pubertas. Saat orang lain mulai mengantuk pada 

puku 21.00 atau 22.00, pada usia dewasa muda justru bersemangat untuk 

berkarya, baik itu belajar maupun menyelesaikan pekerjaannya. Sementara di 

pagi hari sudah sudah harus bangun lebih awal untuk mempersiapkan diri ke 

sekolah, kuliah, maupun bekerja. Pada umumnya, dewasa muda mengalami 

kekurangan tidur sehingga tidak mengherankan jika banyak fenomena pelajar 

atau mahasiwa yang tertidur pada saat jam pelajaran dimulai (Marpaung dkk., 

2013).  

Siapa saja dapat mengalami gangguan pada kualitas tidurnya, tidak 

terkecuali mahasiswa. Lebih dari sepertiga orang dewasa menderita insomnia 

sekitar 10-15 persen menderita insomnia kronis (jangka panjang) (Susilo dan 

Wulandari, 2011). Penelitian yang dilakukan pada anak muda di Denpasar 

menunjukkan 30 sampai 40% beraktivitas tidur. Penelitian di Jepang 

menunjukkan hasil 29% dari responden mengalami tidur kurang dari 6 jam, 

23% merasa jam tidurnya kurang, 6% mengkonsumsi obat tidur, 21% 

insomnia dan 15% mengalami kantuk parah di siang harinya (Liu, 2000 

dalam Purwanto 2008). Pada tahun 2009 telah di lakukan survei di Amerika 

untuk melihat pola tidur pada kualitas tidur buruk mahasiswa. 1.125 
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mahasiswa dengan usia 17-24 tahun di Midwestern University menunjukkan 

60% tidurnya terganggu dan termasuk dalam kategori kualitas tidur buruk 

berdasarkan Pittsburg Index (Lund dkk 2015., dalam Malini dkk., 2015).  

Kebanyakan orang dewasa muda secara individu sering mengalami 

jam-jam tidur yang tidak beraturan, mereka dilaporkan sering mengalami 

ketidakpuasan tidur (Rafknowledge 2004, dalam Jaka Sarfiyanda, 2015). 

Kebutuhan tidur setiap individu berbeda-beda, tergantung usia setiap individu 

tersebut, dan setiap individu harus memenuhi kebutuhan tidurnya agar dapat 

menjalankan aktifitas dengan baik (Sarfiyanda, 2015). Pola tidur yang buruk 

dapat berakibat kepada gangguan keseimbangan fisiologi dan psikologi. 

Dampak fisiologi meliputi penurunan aktifitas sehari-hari, rasa lelah, lemah, 

penurunan daya tahan tubuh dan ketidakstabilan tanda-tanda vital (Potter dan 

Perry, 2010).  

Mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan yang mempunyai jadwal kuliah 

dan praktikum yang cukup padat, disertai dengan tugas laporan yang cukup 

banyak memaksa mahasiswi untuk mengorbankan waktu tidurnya untuk 

mengerjakan tugas tersebut. Sebagian besar pula mahasiswi pada waktu sore 

dan malam hari dipergunakan untuk kegiatan kuliah maupun kegiatan 

organisasi di bidang minat lainnya, yang menyebabkan mereka jarang untuk 

melakukan olahraga, ini yang mengakibatkan banyaknya mahasiswi 

mengalami overweight atau kelebihan berat badan. Faktor lainnya adalah dari 

pola hidup yang tidak teratur kebanyakan mahasiswi tidak mempedulikan 

kesehatan mereka dan makanan mereka. Sebagai tenaga medis pada masa 

depan seharusnya kita dapat mengatasi permasalah kualitas tidur untuk tidak 

terganggunya aktifitas sehari-hari yang dapat berisiko fatal untuk pasien. 
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Berdasarkan studi pendahuluan pada mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Malang yang diambil secara acak dalam kurun 

waktu satu minggu pada tanggal 22 September 2018 sampai pada tanggal 29 

September 2018 dengan uji coba kuesioner didapatkan 120 mahasiswi dengan 

56 orang mengalami masalah overweight dan sebanyak 40 orang merasakan 

mereka mengalami gangguan pada kualitas tidurnya.  

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Hubungan Overweight Terhadap Kualitas Tidur Pada 

Mahasiswi”.  

B. Rumusan Masalah  

Apakah terdapat hubungan antara overweight dengan kualitas tidur pada 

mahasiswi?  

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui hubungan overweight dengan kualitas tidur pada 

mahasiswi. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengidentifikasi indeks massa tubuh (IMT) pada mahasiswi Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

b. Mengidentifikasi kualitas tidur pada mahasiswi Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang.  

c. Menganalisa hubungan overweight terhadap kualitas tidur pada 

mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Malang 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Hasil Penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan lebih bagi 

peneliti mengenai bagaimana hubungan antara overweight dengan 

kualitas tidur mahasiswi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Hasil penelitian ini dapat memberikan dampak yang baik bagi mahasiswi 

karena mahasiswi dapat mengetahui bahwa terdapat hubungan ataupun 

tidak antara overweight dengan kualitas tidur. 

3. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi pembelajaran mahasiswa 

terkait hubungan antara overweight dengan kualitas tidur mahasiswi 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Penelitian yang dilakukan Widianti Ali, Franly Onibala, Yolanda Bataha 

2017 dengan judul “Perbedaan Anak Usia Remaja Yang Obesitas Dan 

Tidak Obesitas Terhadap Kualiats Tidur Di SMP Negeri 8 Mandado” 

dilakukan di SMP Negeri 8 Manado. Tujuan dari penelitian tersebut untuk 

menganalisa perbedaan anak usia remaja yang obesitas dan tidak obesitas 

terhadap kualitas tidur di SMP Negeri 8 Manado. Pengambilan samplig 

pada penelitian ini purposive sampling dengan jumlah 60 sampel. 

Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan lembar observasi. 

Pengolahan data menggunakan program komputer dengan uji mann-

whitney dengan tingkat kemaknaan 95% (α = 0,05). Dengan metode 

penelitian komparatif study dengan pendekatan retrospektif. Hasil 

penelitian dengan menggunakan analisis mann-whitney menunjukkan 
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terdapat perbandingan anak usia remaja yang obesitas dan tidak obesitas 

terhadap kualitas tidur (p = 0,000). Hasil penelitian terdapat perbandingan 

anak usia remaja yang obesitas dan tidak obesitas terhadap kualitas tidur 

di SMP Negeri 8 Manado.  

Adapun perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada 

responden saya adalah mahasiswi, lokasi penelitian saya dilakukan di 

Malang, dan metode penelitian observasi analitik desain cross sectional. 

2. Penelitian yang dilakukan Taufik Eka Putra, Dewi Astiti, Nurul Huda 

Syamsiatun, 2017 dengan judul “Hubungan Antara Durasi Dan Kualitas 

Tidur Dengan Overweight Pada Mahasiswa Universitas Alma Ata 

Yogyakarta” dilakukan di Universitas Alma Ata Yogyakarta. Tujuan dari 

penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara durasi dan kualitas tidur 

dengan overweight pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Alma Ata 

Yogyakarta. Penelitian ini mengambil sampel 70 responden, dengan 

kriteria berjenis kelamin perempuan, dengan rentang usia 18-22 tahun 

dengan dilakukan pengukuran tinggi badan, berat badan dan pengisian 

kuesioner untuk menanyakan jumlah jam dan kualitas tidur. Metode 

penelitian ini menggunakan observasional analitik dengan rancangan 

penelitian crossectional. Hasil penelitian hasil analisis hubungan durasi 

tidur dengan overweight didapati nilai P-value 0,073 dan hubungan 

kualitas tidur dengan overweight didapati nilai P-value 0,106 dengan 

kesimpulan tidak terdapat hubungan antara durasi dan kualitas tidur 

dengan overweight. 
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Adapun perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah lokasi 

penelitian saya berada di Malang, responden yang saya ambil hanya pada 

mahasiswi. 

3. Penelitian yang dilakukan Dewi Marfuah, Hamam Hadi, Emy Huriyati 

2013, dengan judul “Durasi Dan Kualitas Tidur Hubungannya Dengan 

Obesitas Pada Anak Sekolah Dasar Di Kota Yogyakarta Dan Kabupaten 

Bantul” dilakukan di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul. Tujuan 

menguji perbedaan durasi dan kualitas tidur antara anak obesitas dan non 

obesitas, dan apakah durasi tidur yang pendek dan kualitas tidur yang 

buruk merupakan faktor resiko obesitas pada anak sekolah dasar di 

Yogyakarta. Metode penelitian ini menggunakan jenis kasus kontrol, 

dengan mengambil sampel secara acak sebanyak 244 anak obesitas dan 

244 anak non-obes yang telah dipilih dengan menggunakan metode 

crossectional. Hasil penelitian terdapat hubungan yang signifikan antara 

durasi tidur dengan obesitas. 

Perbedaan penelitian yang saya lakukan adalah perbedaan pada 

responden yang saya gunakan pada mahasiswi, lokasi penelitin saya di 

Malang, alat ukur penelitian saya menggunakan PSQI.  

4. Penelitian yang dilakukan Yenni Yostiana Sinaga, Eka Bebasari, Yanti 

Ernalia, tahun 2015 dengan judul “Hubungan Kualitas Tidur Dengan 

Obesitas Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Riau Angkatan 

2014” dilakukan di Universitas Riau. Menggunakan metode analitik 

dengan pendekatan crossectional dengan sampel 137 responden. 

Menggunakan instrumen penelitian PSQI dan BMI. Hasil penelitian 

diperoleh berdasarkan jenis kelamin yaitu ada 84,7% responden wanita 
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dan 15,3%  responden pria. Kualitas tidur mahasiswa FK UR angkatan 

2014 sebagian besar termasuk dalam kategori buruk (68,1%). Tetapi tidak 

terdapat hubungan yang bermakna antara kualitas tidur dengan indeks 

massa tubuh pada mahasiswa FK UR angkatan 2014. 

Perbedaan penelitian yang saya lakukan adalah pada lokasi penelitian 

yang saya lakukan di Malang, responden yang saya gunakan hanya pada 

mahasiswi, dan variabel terikat yang saya gunakan adalah kualitas tidur. 

5. Penelitian yang dilakukan Stephannie Tandy dengan judul “Hubungan 

Kualitas Tidur Dengan Obesitas Pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Sumatera Utara Angkatan 2014” tahun 2017 dilakukan di 

Medan. Dengan tujuan untuk mengetahui hubungan kualitas tidur dengan 

obesitas pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera 

Utara angkatan 2014. Metode penlitian menggunakan analitik dengan 

pendekatan crossectional dengan jumlah 243 responden data diperoleh 

dengan kuesioner PSQI dengan di uji chi-square. Hasil diketahui sebnyak 

81 orang dari 243 responden masuk dalam kategori obesitas. Dengan 

kualitas tidur buruk sebanyak 136 orang , dan kualitas tidur baik 107 

orang. Kesimpulan kualitas tidur merupakan faktor risiko yang 

berpengaruh untuk terjadinya obesitas.  

Perbedaan penelitian yang saya lakukan adalah pada lokasi penelitian 

saya berada di Malang, responden yang saya gunakan hanya pada 

mahasiswi, serta variabel terikat yang saya gunakan adalah kualitas tidur. 


