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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

A. Indeks Massa Tubuh (IMT) 

1. Definisi Indeks Massa Tubuh 

Indeks massa tubuh (IMT) merupakan nilai yang diambil dari 

perhitungan hasil bagi antara berat badan (BB) dalam kilogram dengan 

kuadrat dari tinggi badan (TB) dalam meter (Dhara dan Chatterjee, 

2015). IMT hingga kini dipakai secara luas untuk menentukan status gizi 

seseorang. Hasil survei di beberapa negara, menunjukkan bahwa IMT 

ternyata merupakan suatu indeks yang responsif, sensitif terhadap 

perubahan keadaan gizi, ketersediaan pangan menurut musim, dan 

produktivitas kerja. IMT dipercayai dapat menjadi indikator atau 

menggambarkan kadar adipositas dalam tubuh seseorang. IMT 

merupakan alternatif untuk tindakan pengukuran lemak tubuh 

(Kemenkes, 2010). 

IMT yaitu suatu parameter untuk memantau status gizi pada 

orang dewasa yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat 

badan. IMT diterapkan pada orang dewasa yang berusia diatas 18 tahun. 

IMT tidak berlaku untuk bayi, anak, ibu hamil, dan olahragawan. Selain 

itu, IMT tidak digunakan pada kondisi sakit seperti asites, edema, dan 

hepatomegali (Supariasa, 2002 dalam Mandasari, 2017). IMT dapat 

digunakan untuk penilaian status gizi atau menentukan standar proporsi 

komposisi tubuh pada orang dewasa, remaja, hingga anak-anak (Gibson 

dalam Kurniati, 2016).  
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2. Klasifikasi 

IMT diinterpretasikan menggunakan kategori status berat badan 

standar yang sama untuk semua umur bagi pria dan wanita secara umum. 

Standar baru untuk IMT telah dipublikasikan pada tahun 2010 oleh 

Kemenkes RI. Adapun klasifikasinya dapat dilihat pada tabel dibawah 

ini: 

Tabel 2.1 Kategori Ambang Batas IMT untuk Orang Indonesia 

(Kemenkes, 2010) 

No Klasifikasi IMT (kg/m²) 

1 Berat badan kurang <18,5 

2 Berat badan normal 18,5 – 22,9 

3 Kelebihan berat badan >23,0 

4 Berisiko menjadi obes 23,0 – 24,9 

5 Obesitas I 25,0 – 29,9 

6 Obesitas II >30 

 

3. Cara Pengukuran Indeks Massa Tubuh 

Rumus IMT menurut WHO sebagai berikut : 

  IMT = 
BB (kg)

TB (m) X TB (m)
 

    Sumber : Aini, 2017 

Keterangan :  

IMT : Indeks Massa Tubuh 

BB : Berat Badan dalam satuan kilogram 

TB : Tinggi Badan dalam satuan meter 

 

a. Berat Badan  

Berat badan merupakan pengukuran dari komposisi tubuh. 

Pengukuran berat badan dapat menggunakan timbangan berat badan. 
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Ketika menimbang berat badan pastikan terlebih dahulu timbangan harus 

dikalibrasi dalam posisi nol. Selain itu, timbangan juga harus dilakukan 

perawatan secara rutin agar tidak rusak dan menghasilkan hasil yang 

valid. Pengukuran berat badan secara rutin berguna sebagai indikator 

menilai status gizi (Gandy, 2014).  

b. Tinggi Badan  

Tinggi badan dapat diukur dengan stadiometer dengan cara 

sebagai berikut : 

1) Subyek berdiri membelakangi dinding dan lantai tidak dialasi apapun 

kemudian subyek diukur.  

2) Subyek tidak memakai alas kaki. 

3) Lengan tergantung tanpa membawa beban. 

4) Kedua tumit bersamaan menyentuh papan vertikal atau stadiometer. 

Kepala, scapula, dan bokong menyentuh papan vertikal atau dinding. 

5) Kepala tegak lurus dan mata fokus memandang lurus kedepan. 

6) Penanda diturunkan sampai kebagian paling puncak dari kepala dan 

menekan rambut (Gandy, 2014). 

4. Faktor yang Mempengaruhi Indeks Massa Tubuh (IMT) 

a. Usia 

Penelitian yang dilakukan oleh Tungtrochitr dan Lotrakul 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara usia yang 

lebih tua dengan IMT kategori obesitas. Subjek penelitian pada 

kelompok usia 40-49 dan 50-59 tahun memiliki risiko lebih tinggi 

mengalami obesitas dibandingkan kelompok usia kurang dari 40 tahun. 

Keadaan ini dicurigai oleh karena lambatnya proses metabolisme, 
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berkurangnya aktivitas fisik, dan frekuensi konsumsi pangan yang lebih 

sering (Hidayati, 2017). 

b. Jenis Kelamin  

IMT dengan kategori kelebihan berat badan lebih banyak 

ditemukan pada laki-laki. Namun, angka kejadian obesitas lebih tinggi 

pada perempuan dibandingkan laki-laki. Data dari National Health and 

Nutrition Examination Survey (NHANES) periode 1999-2000 

menunjukkan tingkat obesitas pada laki-laki sebesar 27,3% pada 

perempuan sebesar 30,1% di Amerika (Kumalasari, 2009). 

c. Pola Makan  

Pola makan adalah pengulangan susunan makanan yang terjadi 

saat makan. Pola makan berkenaan dengan jenis, proporsi dan kombinasi 

makanan yang dimakan oleh seorang individu, masyarakat atau 

sekelompok populasi. Makanan cepat saji berkontribusi terhadap 

peningkatan indeks massa tubuh sehingga seseorang dapat menjadi 

obesitas. Hal ini terjadi karena kandungan lemak dan gula yang tinggi 

pada makanan cepat saji. Selain itu peningkatan porsi dan frekuensi 

makan juga berpengaruh terhadap peningkatan obesitas. Orang yang 

mengkonsumsi makanan tinggi lemak lebih cepat mengalami 

peningkatan berat badan dibanding mereka yang mengkonsumsi 

makanan tinggi karbohidrat dengan jumlah kalori yang sama 

(Kumalasari, 2009). 

d. Aktifitas Fisik  

Aktifitas fisik menggambarkan gerakan tubuh yang disebabkan 

oleh kontraksi otot menghasilkan energi ekspenditur. Menjaga kesehatan 
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tubuh membutuhkan aktifitas fisik sedang atau bertenaga serta dilakukan 

hingga kurang lebih 30 menit setiap harinya dalam seminggu. Penurunan 

berat badan atau pencegahan peningkatan berat badan dapat dilakukan 

dengan beraktifitas fisik sekitar 60 menit dalam sehari (Kurdanti, 2015). 

e. Etnik  

Etnik mempengaruhi IMT. Setiap etnik mempunyai kebiasaan 

masing-masing ketika etnik itu mempunyai kepercayaan makan banyak 

maka mempengaruhi berat badannya sehingga mempengaruhi IMT 

(Ramadhani, 2013). 

f. Distribusi Lemak Tubuh 

Distribusi lemak dalam tubuh mempengaruhi IMT. Ketika 

lemak dalam tubuh menumpuk maka akan mempengaruhi berat badan 

sehingga berpengaruh ke IMT (Ramadhani, 2013). 

B. Overweight  

Overweight adalah kelebihan berat badan akibat adanya 

akumulasi lemak abnormal atau berlebihan yang dapat mengganggu 

kesehatan. Seseorang digolongkan overweight ketika Indeks Massa 

Tubuh lebih besar atau sama dengan 25 (Kg/m²). Pada tahun 2014, 39% 

orang dewasa berusia 18 tahun ke atas (38% pria dan 40% wanita) 

mengalami kelebihan berat badan (WHO, 2015).  

Overweight adalah keadaan berat badan berlebih jika 

dibandingkan dengan berat badan ideal yang disebabkan karena adanya 

jaringan lemak atau massa oot yang menumpuk (Batubara, 2010). 

Overweight meningkatkan risiko gangguan kesehatan lain seperti 
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hipertensi, jantung koroner, penyakit kantung empedu, diabetes melitus, 

gangguan muskuloskeletal dan sleep apnea (Katherine dkk, 2013).  

C. Tidur  

1. Definisi Tidur  

Tidur adalah suatu keadaan yang berulang-ulang disertai 

perubahan status kesadaran yang terjadi selama periode tertentu. Tidur 

diyakini dapat memulihkan tenaga karena tidur memberikan waktu untuk 

perbaikan dan penyembuhan sistem tubuh, untuk periode terjaga 

berikutnya. Tidur adalah sebuah fungsi biologis yang sangat menarik. 

Tidak kurang sepertiga dari hidup dihabiskan untuk tidur. Sudah menjadi 

hal yang lumrah ketika manusia tidur dengan nyenyak maka di pagi 

harinya saat terbangun tubuh terasa segar dan dapat beraktivitas lebih 

baik dibandingkan dengan orang yang kurang istirahat (Potter,2005 

dalam Suwarna dan Widiyanto, 2016).  

Potter dan Perry (2005) mengemukakan tidur adalah proses 

fisiologis yang bersiklus bergantian dengan periode yang lebih lama dari 

keterjagaan atau suatu proses perubahan kesadaran yang terjadi berulang-

ulang selama periode tertentu. Guyton dan Hall (2006) berpendapat 

bahwa tidur merupakan suatu keadaan bawah sadar dimana seseorang 

masih dapat dibangunkan dengan pemberian rangsangan sensorik atau 

dengan rangsangan lainnya.  

Tidur yang sebenarnya adalah ketika pikiran dan tubuh berbeda 

dengan keadaan terjaga, yakni ketika tubuh istirahat secara tenang, 

aktivitas metabolisme tubuh menurun, dan pikiran menjadi tidak sadar 

terhadap dunia luar (Putra, 2011 dalam Lubis, 2014). 
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Berikut rekomendasi durasi tidur yang spesifik bagi tiap jenjang usia : 

a. Bayi baru lahir (0-3 bulan) : durasi tidur diperkecil menjadi 14- 17 

jam perhari. Sebelumnya 12-18 jam. 

b. Bayi usia (4-11 bulan) : durasi tidur ditambah menjadi 12-15 jam. 

Sebelumnya 14-15 jam. 

c. Balita usia ( 1-2 tahun) : durasi tidur ditambah menjadi 11-14 jam. 

Sebelumnya 12-14 jam.  

d. Balita usia (3-5 tahun) : durasi tidur dipersempit menjadi 11-12 jam. 

Sebelumnya berjumlah 11-13 jam. 

e. Anak-anal usia (6-13 tahun) : durasi tidur menjadi 9-11 jam. 

Sebelumnya 10-11 jam. 

f. Remaja usia (14-17 tahun) : durasi tidur mereka ditambah satu jam 

sehingga menjadi 8-10 jam per hari. Sebelumnya hanya 8,5-9,5 jam. 

g. Orang menuju dewasa usia (18-25 tahun) : kategori ini merupakan 

kategori baru. Durasi tidurnya 7-9 jam per harinya. 

h. Orang dewasa usia (26-64 tahun) : durasi tidur tetap, yakni 7-9 jam. 

i. Orang lanjut usia usia (65 tahun ke atas) : kategori baru, durasi 

tidurnya 7-8 jam per hari. Konsolidasi ingatan (Beny, 2002 dalam 

Suwarna dan Widiyanto, 2016).  

2. Fisiologi Tidur  

Dalam tubuh ada sistem yang berperan mengatur proses tidur. 

Sistem ini dinamakan irama sirkadian (circadian rhytm). Dalam bahasa 

latin circa artinya sekitar dan dian artinya satu hari atau 24 jam. Secara 

harfiah irama sirkadian berarti sebuah siklus yang berlangsung sekitar 24 
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jam. Irama sirkadian berfungsi sebagai jam biologis manusia (Prasadja, 

2009).  

Irama sirkadian terletak di Supra Chiasmatic Nucleus (SCN) 

yang berfungsi sebagai pengatur irama sirkadian dalam tubuh. Ia 

merupakan bagian kecil dari otak yang tepat berada diatas persilangan 

saraf mata. Sehingga pengaturan jam biologis peka terhadap rangsang 

cahaya (Prasadja, 2009).  

Irama sirkadian sangat peka terhadap cahaya. Itu mengapa saat 

sore hari ketika cahaya mulai meredup, tubuh kita mempersiapkan diri 

untuk tidur. Tubuh akan meningkatkan kadar melatonin dalam darah. 

Selain itu, tubuh juga mengatur agar kadar hormon melatonin tersebut 

tetap tinggi sepanjang malam (Prasadja, 2009). 

Tidur tidak dapat diartikan sebagai manifestasi proses deaktivasi 

susunan saraf pusat. Seseorang yang tertidur bukannya karena susunan 

saraf pusatnya tidak aktif, namun sedang bergiat. Tidur merupakan 

aktivitas area tertentu di otak yang menyebabkan tidur dan masukan 

sensorik yang menurun pada korteks serebri. Simulasi pada area ini akan 

menghasilkan tidur, sebaliknya kerusakan akan mengakibatkan sulit 

tidur. Bagian otak yang mengendalikan aktivitas tidur ada dalam batang 

otak, tepatnya pada sistem pengaktifan retikularis atau Reticularis 

Activatting System (RAS) dan Bulbular Synchronizing Regional (BSR). 

RAS terdiri dari sistem retikularis batang otak, hipotalamus posterior dan 

basal otak depan (Soetomenggolo dan Widodo, 2000 dalam Lubis, 2014). 

RAS diyakini memiliki sel-sel khusus yang mempertahankan 

kewaspadaan dan kesadaran. RAS menerima rangsangan visual, 
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pendengaran, nyeri, dan peradaban. Aktivitas dari kortek serebri 

termasuk rangsangan emosi dan proses berpikir dapat menstimulasi RAS. 

Saraf di dalam RAS melepaskan katekolamin untuk mempertahankan 

kesadaran dan keadaan terjaga. BSR dapat mengeluarkan serotonin yang 

menimbulkan rasa kantuk dan selanjutnya menyebabkan tidur. 

Terbangun atau terjaganya seseorang tergantung dari keseimbangan 

impuls yang diterima dari pusat yang lebih tinggi (misalnya pikiran), 

reseptor sensori perifer (stimulasi suara atau cahaya), dan sistem limbik 

(emosi). Ketika seseorang berusahan untuk tidur, mereka memejamkan 

mata dan mengasumsi posisi santai. Stimulasi terhadap RAS mulai 

menurun. Jika ruangan gelap dan sepi, maka aktivitas dari RAS terus 

menurun. Pada titik tertentu RAS akan mengambil alih sehingga 

menyebabkan tidur (Potter dan Perry, 2009).  

Pengaturan mekanisme tidur dan bangun sangat dipengaruhi 

oleh sistem yang disebut Retcicular Activity System (RAS). Bila aktivitas 

RAS ini meningkat maka orang tersebut dalam keadaan sadar, sebaliknya 

jika aktivitas RAS menurun, orang tersebut akan dalam keadaan tidur. 

Aktivitas RAS ini sangat dipengaruhi oleh aktivitas neurotransmitter 

seperti sistem serotoninergik, noradrenergik, kolinergik, dan 

histaminergik. 

a. Sistem Serotoninergik 

Hasil serotoninergik sangat dipengaruhi oleh hasil metabolisme 

asam amino triptofan. Dengan bertambahnya jumlah triptofan, maka 

jumlah serotonin yang terbentuk juga akan meningkat, yang mana 

akan mengakibatkan keadaan mengantuk atau tidur, bila serotonin 
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dalam triptofan terhambat pembentukannya, maka terjadi keadaan 

tidak bisa tidur. Menurut beberapa peneliti, lokasi sistem 

serotoninergik terbanyak ada pada nucleus raphe dorsalis di batang 

otak, yang mana terdapat hubungan aktivitas serotonin di nucleus 

raphe dorsalis dengan tidur REM.  

b. Sistem Adrenergik 

Neuron-neuron yang terbanyak mengandung norepenifrin ada di 

badan sel nucleus cereleus di batang otak. Kerusakan sel neuron pada 

lokus cereleus sangat memperngaruhi penurunan atau hilangnya REM 

tidur. Obat-obatan yang mempengaruhi peningkatan aktivitas neuron 

noradrenergik akan menyebabkan penurunan yang jelas pada tidur 

REM dan peningkatan keadaan jaga.  

c. Sistem Kolinergik 

Gangguan aktivitas kolinergik sentral yang berhubungan dengan 

perubahan tidur terlihat pada orang depresi, sehingga terjadi 

pemendekan latensi tidur REM. Pada obat antikolinergik 

(Scopolamine) yang menghambat pengeluaran kolinergik dari lokus.  

d. Sistem Histaminergik 

Perubahan histamin sangat sedikit terhadap tidur. 

e. Sistem Hormon 

Siklus tidur dipengaruhi oleh beberapa hormon seperti Adrenal 

Corticotropin Hormone (ACTH), Growth Hormon (GH), Tyroid 

Stimulating Hormon (TSH), Luteinizing Hormon (LH). Hormon ini 

masing-masing disekresi secara teratur oleh kelenjar hipofisi anterior 

melalui hipotalamus. Sistem ini secara teratur mempengaruhi 
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pengeluaran neurotransmitter norepinefrin, dopamine dan serotonin 

yang bertugas mengatur mekanisme tidur dan bangun (Siregar, 2011).  

3. Tahapan Tidur 

Tidur terdiri dari 2 tahap, yaitu REM (Rapid Eye Movement) dan 

NREM (Non Rapid Eye Movement). Tahap REM dan REM terjadi secara 

bergantian sekitar 4-7 siklus dalam semalam (Siregar, 2011).  

a. NREM (Non Rapid Eye Movement) 

1) Stadium 1 

Stadium 1 merupakan saat dimana seseorang baru memasuki 

tidur. Termasuk tingkat tidur paling ringan, tahapan ini berlangsung 

beberapa menit. Penurunan aktivitas biologis yang diawali dengan 

bertahapnya penurunan tanda vital dan metabolisme, seluruh otot 

menjadi lemas, kelopak mata menutupi mata, dan kedua bola mata 

bergerak bolak-balik ke kedua sisi.  

2) Stadium 2 

Stadium 2 disebut juga periode tidur nyenyak, semakin relaks, 

mudah terjaga, dan ditandai dengan bola mata berhenti bergerak, 

serta fungsi tubuh yang terus melambat. Tahap berlangsung selama 

10-20 menit. 

3) Stadium 3 

Stadium 3 merupakan tahap awal tidur nyenyak. Seseorang 

sulit untuk dibangunkan dan digerakkan, ditandai dengan keadaan 

otot yang menjadi relaks, tanda-tanda vital mengalami penurunan 

tetapi tetap teratur. Tahap ini berlangsung selama 15-30 menit.  
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4) Stadium 4 

Stadium 4 merupakan tahap terdalam dari tidur. Sangat sulit 

untuk dibangunkan. Jika sudah tertidur seseorang akan 

menghabiskan sebagian besar dari malam dalam tahap ini. Tanda-

tanda vital secara signifikan lebih rendah daripada jam bangun. 

Tahap ini berlangsung sekitar 15-30 menit. Kadang bisa terjadi tidur 

sambil berjalan atau mengompol (Potter dan Perry, 2009). 

b. Rapid Eye Movement (REM) 

REM ditandai dengan gerakan mata yang cepat dan tiba-tiba 

peningkatan aktivitas saraf otonom serta munculnya mimpi. Pada tidur 

REM terdapat fluktuasi luas dari tekanan darh, dneyut nadi dan 

frekuensi napas. Keadaan ini disertai dengan penurunan tonus otot, 

peningkatan aktivitas otot involunter (gerakan bola mata yang cepat 

atau rapid eye movement), dan lebih sulit dibanngunkan. REM disebut 

juga aktivitas otak yang tinggi dalam tubuh yang lumpuh atau tidur 

pradoks. Pada tidur normal, masa tidur REM berlangsung selama 5-20 

menit, rata-rata minimal timbul setiap 90 menit setelah seseorang 

tertidur (Potter dan Perry, 2009). 

4. Siklus Tidur 

Pola tidur normal untuk orang dewasa dimulai dengan periode 

pra tidur dimana orang tersebut hanya sadar dari kantuk yang secara 

bertahap meningkat. Periode ini biasanya berlangsung selama 10-30 

menit, tetapi jika seseorang memiliki kesulitan untuk tertidur, hal itu 

akan berlangsung 1 jam atau lebih. Setelah tertidur, seseorang biasanya 

melewati 4-5 siklus tidur lengkap dalam satu malam, masing-masing 
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terdiri dari 4 tahap tidur NREM dan periode tidur REM (Cance dan 

Huether, 2006 dalam Potter dan Perry, 2009). 

Setiap siklus berlangsung sekitar 90-100 menit. Pola siklus 

biasanya berkembang dari tahap 1 sampai tahap 4 NREM, diikuti oleh 

pembalikan dari tahap 4-3 sampai 2, dan berakhir dengan periode tidur 

REM. Seseorang biasanya mencapai tidur REM sekitar 90 menit dalam 

siklus tidur. 75-80% dari waktu tidur dihabiskan dalam tidur NREM. 

Dengan setiap siklus berturut-turut tahap 3 dan 4 dipersingkat, dan 

periode REM diperpanjang. Tidur REM berlangsung hingga 60 menit 

selama siklus tidur terakhir. Tidak semua orang mempunyai kemajuan 

yang konsisten saat melewati tahapan tidur. Misalnya tidur bergerak 

maju mundur untuk interval pendek antara tahap NREM 2, 4 dan 4 

sebelum memasuki tahap REM. Jumlah waktu yang dihabiskan disetiap 

tahap bervariasi selama rentang hidup. Bayi baru lahir dan anak-anak 

menghabiskan lebih banyak waktu di tidur nyenyak. Seiring penuaan, 

tidur menjadi lebih terfragmentasi dan seseorang menghabiskan lebih 

banyak waktu dalam tahap ringan (National Sleep Fondation, 2003 

dalam Potter dan Perry, 2009). Perpindahan antara tahap tidur cenderung 

menyertai gerakan tubuh. Perpindahan ke tidur ringan atau terjaga 

cenderung terjadi tiba-tiba, sedangkan pergeseran ke tidur nyenyak 

cenderung bertahap (Izac, 2006 dalam Potter dan Perry, 2009). Jumlah 

siklus tidur tergantung jumlah waktu seseorang menghabiskan waktu 

tidur (Potter dan Perry, 2009). 

Siklus tidur mempunyai kaitan-kaitan dengan hormon tubuh, 

seperti hormon pertumbuhan, prolaktin, dan kortisol. Hormon 
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pertumbuhan disekresi pada awal periode tidur lelap, tahap 3 dan 4 dan 

dihambat selama tidur REM, yang berhubungan dengan mimpi, dan 

prolaktin mencapai puncaknya antara jam 05.00 dan 07.00 pagi. Sekresi 

kortikosteroid yang biasanya terjadi selama malam hari dapat berubah 

sesuai dengan siklus tidur ke bangun. Bila pola tidur berubah sekresi 

kortisol pada awalnya seperti semula tetapi secara bertahap melakukan 

penyesuaian atau reinkronisasi dnegan siklus yang baru. Fluktuasi 

hormon selama tidur bergantung pada 3 faktor utama, yaitu irama 

sirkadian, siklus bangun-tidur dan tahapan tidur NREM/REM. Penyebab 

variasi ini masih belum diketahui pasti. Sekresi hormon kortisol dan 

adrenokortikotropik (ACTH) mengikuti irama sirkadian, dengan 

puncaknya pada pagi hari (6-8 jam tidur sampai 1 jam setelah bangun) 

dengan titik terendah pada larut malam dan awal siklus tidur. 

Thyrotropin-stimulating hormone juga berhubungan dengan irama 

sirkadian dengan puncaknya pada larut malam dan awal siklus tidur 

(Soetomenggolo dan Widodo, 2000 dalam Lubis, 2014). 

Selama tidur malam yang berlangsung rata-rata 7 jam, REM dan 

NREM terjadi berseling sebanyak 4-6 kali. Apabila seseorang kurang 

cukup mengalami tidur REM, maka esok harinya akan menunjukkan 

kecenderungan untuk menjadi hyperaktif, emosi kurang terkendali dan 

nafsu makan bertambah. Sedangkan jika kurang cukup mengalami tidur 

NREM, keadaan fisik menjadi kurang gesit (Mardjono, 2008 dalam 

Sagala, 2011). 
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Gambar 2.1 Tahapan tidur NREM dan REM 

Sumber: Charles J. Bae dan Nancy Foldvary Scaefer, 2005 

5. Faktor Yang Mempengaruhi Tidur 

a. Irama Sirkadian 

Manusia mengalami irama yang berputar sebagai bagian dari 

kehidupan sehari-hari mereka. Irama yang paling dikenal adalah 24 

jam, irama siang-malam dikenal sebagai diurnal atau irama sirkadian. 

Berasal dari bahasa latin : circa “sekitar” dan dies “hari”. Irama 

sirkadian mempengaruhi hampir semua fungsi biologis dan kebiasaan. 

Perubahan yang dapat diprediksi adalah perubahan suhu tubuh, denyut 

jantung, tekanan darah, sekresi hormon, ketajaman panca indra, dan 

suasana hati tergantung dari pemeliharaan siklus sirkadian 24 jam 

(Izac, 2006 dalam Potter dan Perry, 2009) 

Irama sirkadian juga bisa disebut ritme suhu tubuh. Suhu tubuh 

kita sebenarnya tidak konstan 37°C, melainkan naik turun seiring jam 

bertambah dalam satu hari. Perbedaan suhu tubuh terjadi sekitar 2°C. 

Saat suhu tubuh naik, kita menjadi terjaga dan energik, sedangkan 

saat suhu tubuh turun kita menjadi lebih lelah dan malas. Ritme suhu 

tubuh inilah penyebab kita merasa mengantuk dan terbangun pada jam 

yang sama setiap hari (Siregar, 2011). 
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Secara umum, suhu tubuh kita akan meningkat pada pagi hingga 

mencapai puncak pada sekitar siang menjelang sore, kemudian suhu 

tubuh akan menurun hingga mencapai titik terendah sebelum pada 

siang hari suhu tubuh kita sempat menurun. Hal ini kadang 

menjelaskan mengapa pada siang hari kita merasa ngantuk dan 

membutuhkan tidur siang. Namun karena tuntutaan kehidupan sosial 

terkadang kita melawan dorongan itu, misalnya dengan 

mengkonsumsi kafein. Oleh karena itu setiap orang memiliki ritme 

suhu tubuh masing-masing. 

Apabila ritme suhu tubuh kita terlalu datar, kita akan mengalami 

kesulitan mencapai tidur lelap. Kita dapat melakukan aksi yang tepat 

untuk mengoptimalkan ritme suhu tubuh sehingga kita dapat tidur 

lebih sedikit namun memiliki energi lebih banyak. Mengubah ritme 

tubuh ini tidak sederhana. Perlu latihan yang teratur untuk 

menciptakan suasana yang mendukung untuk mengubah ritme suhu 

tubuh (Siregar, 2011). 

b. Melatonin dan Cahaya Matahari  

Faktor penting kedua dari sleep clock adalah melatonin. 

Melatonin adalah hormon yang dibentuk pineal dan retina. Bertugas 

untuk membuat tertidur dan mengembalikan energi fisik ketika tidur. 

Apabila melatonin tinggi, kita akan merasa mengantuk, lemah, lesu 

dan sebagainya.  

Level melatonin dalam tubuh sangat penting tergantung pada 

jumlah cahaya matahari yang diterima mata. Banyak cahaya matahari 

akan memperlambat proses pembentukan melatonin, sebaliknya 
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kekurangan cahaya matahari akan membuat peningkatan secara cepat 

pada jumlah melatonin yang berakibat timbulnya rasa mengantuk, 

lelah dan sebagainya. Hal ini menjelaskan bahwa mengapa dalam 

kelas yang pencahayaannya buruk kita lebih mudah mengantuk 

(Siregar, 2011). 

c. Level Aktivitas  

Jumlah pergerakan dan latihan kardiovaskular yang dilakukan 

pada saat malam berimbas pada ritme suhu tubuh. Secara umum ada 4 

manfaat yang bisa diperoleh, yaitu : 

1) Peningkatan yang cepat pada suhu tubuh yang sangat 

berguna bagi mekanisme tidur 

2) Meningkatkan puncak suhu tubuh pada siang hari dan 

meningkatkan level energi kita 

3) Memperlambat turunnya suhu tubuh keesokan hari, 

menjadikan kita lebih terjaga lama 

4) Membuat suhu tubuh turun drastis pada akhir hari sehingga 

tidur lebih lelap 

Level kesibukan beraktivitas juga sangat mempengaruhi tidur 

kita. Bayangkan jika aktivitas yang diperlukan terlalu menumpuk dan 

berat malah menimbulkan gangguan tidur. Oleh sebab itu, level 

aktivitas harus diperhatikan agar jangan sampai mengganggu 

kebutuhan tidur (Siregar, 2011). 

d. Terjaga Sebelumnya 

Keterjagaan kita di hari sebelumnya juga sangat berpengaruh 

terhadap sleep clock. Ini berkaitan dengan 3 faktor sebelum ini. Lebih 
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lama terjaga, kita dapat melakukan level aktivitas yang lebih tinggi. 

Selain itu, terjaga lebih lama berarti kita lebih banyak pula bertemu 

cahaya matahari. Karena itu, apabila kita tidur 8-9 jam per hari dan 

tetap merasa lemas, ini bisa berarti kita membutuhkan tidur lebih 

sedikit. Kita tidur terlalu banyak dan harus meningkatkan keterjagaan 

untuk mendapatkan tidur yang lebih lelap dan ritme suhu tubuh yang 

lebih seimbang (Siregar, 2011).  

D. Kualitas Tidur  

Kualitas tidur adalah suatu keadaan tidur yang dijalani seorang 

individu menghasilkan kesegaran dan kebugaran saat terbangun. Kualitas 

tidur mencakup semua aspek kuantitatif dari tidur, seperti durasi tidur, 

latensi tidur serta aspek subjektif dari tidur. Kualitas tidur adalah 

kemampuan setiap orang untuk mempertahankan keadaan tidur dan 

untuk mendapatkan tahap tidur REM dan NREM yang pantas (Khasanah, 

2012). 

Kualitas tidur adalah kepuasan seseorang terhadap tidur, 

sehingga seseorang tersebut tidak memperlihatkan perasaan lelah, mudah 

tersinggung dan gelisah, lesu dan apatis, kehitaman sekitar mata, kelopak 

mata bengkak, konjungtivita merah, mata perih, perhatian terpecah-

pecah, sakit kepala dan sering menguap atau mengantuk (Hidayat, 2006). 

Kualitas tidur yang baik diperlihatkan dengan mudahnya 

seseorang memulai tidur saat jam tidur, mempertahankan tidur, memulai 

untuk tidur, kembali setelah terbangun di malam hari dan peralihan dari 

tidur ke bangun di pagi hari dengan mudah. Kualitas tidur yang baik 

tidak hanya diukur seberapa lama individu tidur di malam hari, akan 
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tetapi bagaimana individu dapat bangun dengan keadaan yang segar 

keesok harinya dan tidak menunjukan tanda-tanda gangguan tidur 

(National Institutes of Healthy, 2011). 

Kualitas tidur tidak hanya kuantitatif tetapi juga kualitatif 

(Prasadja, 2009). Kualitas tidur seseorang bisa digambarkan dengan lama 

waktunya tidur dan keluhan saat tidur atau saat terbangun (Potter dan 

Perry, 2005). 

Menurut Potter dan Perry (2010), beberapa faktor yang 

mempengaruhi kualitas tidur diantaranya : 

a. Lingkungan  

Lingkungan merupakan komponen yang berpengaruh 

terhadap kemampuan dan mempertahankan tidur, salah satunya 

adalah ventilasi yang baik memberikan kemampuan tidur yang 

baik, begitu pula dengan ukuran dan material tempat tidur serta 

suara atau kebisingan mempengaruhi tidur seseorang. Tingkat 

suara atau kebisingan yang rendah mampu membangunkan 

seseorang pada tidur tahap I sementara suara yang lebih tinggi 

dapat membangunkan seseorang pada tidur tahap III atau tidur 

tahap IV (Potter dan Perry, 2010). 

b. Stres 

Bukan tidak mungkin kehidupan mahasiswa akan 

menghadapi banyak tantangan dan masalah tersebut dapat 

menimbulkan stres. Stres yang berlanjut dapat mempengaruhi 

pola tidur seseorang yaitu kebiasaan tidur yang buruk, karena 

stres memacu individu untuk tidur, terbangun lebih sering selama 
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siklus tidur bahkan kelebihan waktu tidur (Potter dan Perry, 

2010). 

Stres yang dialami mahasiswa dapat disebabkan karena 

tekanan dari bidang akademik maupun non akademik sehingga 

menyebabkan banyak masalah seperti depresi, gangguan tidur dan 

masalah pada sistem muskuloskeletal. Kondisi ini menimbulkan 

efek negatif pada fisik, mental dan sosial (Kitis dkk, 2017). 

Stres dan insomnia merupakan bagian permanen dalam 

kehidupan sehari-hari. Kondisi ini berpengaruh pada kualitas 

tidur dan durasi tidur, yang berdampak pada struktur saraf dan 

menimbulkan gangguan seperti depresi, gangguan kognitif, 

gangguan tidur lainnya (Etindele dkk, 2017). 

c. Diet dan Alergi 

Individu yang terbiasa mengalami insomnia menyebabkan 

beberapa makanan menjadi alergi diantaranya adalah coklat, telur, 

ikan laut, jagung dan gandum. Faktor lain yang mempengaruhi 

kualitas tidur adalah diet yang dilakukan oleh masyarakat untuk 

menurunkan berat badan (Potter dan Perry, 2010). 

d. Latihan Fisik  

Kelelahan yang disebabkan karena latihan fisik yang 

dilakukan selama 2 jam atau lebih sebelum waktu tidur akan 

memperoleh rileksasi, namun pada tingkat kelelahan yang 

berlebihan menyebabkan kesulitan tidur (Potter dan Perry, 2010). 

e. Obat-obatan dan Substansi lain 
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Salah satu efek samping dari beberapa obat yang digunakan 

adalah mengantuk, sehingga mempengaruhi kualitas tidur pada 

individu (Potter dan Perry, 2010). 

f. Penyakit 

Penyakit yang menimbulkan rasa nyeri dan ketidaknyamanan 

pada fisik dapat mempengaruhi kualitas tidur. Penyakit jantung 

koroner yang menimbulkan nyeri dada dan denyut jantung yang 

tidak teratur menyebabkan frekuensi terbangun meningkan dan 

adanya perubahan tahapan selama tidur (Potter dan Perry, 2010).  

g. Berat badan berlebih 

Pada seseorang yang obesitas dapat menyebabkan gangguan 

pernafasan karena terjadi penimbunan lemak yang berlebihan di 

bawah diafragma dan pada dinding dada hingga menekan paru-

paru (Gustiyani K, 2017). Pada saat tidur, gangguan pernapasan 

ini bisa terjadi sehingga menyebabkan pernafasan berhenti untuk 

sementara (Obstructive Sleep Apnea) mempengaruhi kualitas 

tidur seseorang (Fatiregun dkk., 2009). 

1. Alat Ukur Kualitas Tidur  

Alat ukur dalam penelitian ini dengan menggunakan sebuah metode 

yang bernama Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). PSQI adalah salah 

satu instrumen pengukuran kualitas tidur yang telah banyak dipakai. PSQI 

terdiri dari 9 pertanyaan yang dijawab oleh individu itu sendiri dan 1 

pertanyaan yang dijawab oleh teman tidurnya. Pertanyaan-pertanyaan 

tersebut meliputi tujuh indikator kualitas tidur, meliputi kualitas tidur 

subyektif, latensi tidur, durasi tidur, efisensi kebiasaan tidur, gangguan 
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tidur, penggunaan obat tidur, dan gangguan atau keluhan saat terbangun. 

Lima pertanyaan yang ditunjukan kepada teman tidur merupakan pilihan 

ganda untuk mengetahui gangguan tidur yang dialami. Validitas dari 

PSQI ini sudah teruji, instrumen ini menghasilkan 7 komponen skor yang 

sesuai dengan dominan atau era yang disebutkan sebelumnya. Tiap 

dominan nilainya berkisar antara 0 (tidak ada masalah) sampai 3 (masalah 

berat). Nilai tiap komponen kemudian dijumlahkan hingga diperoleh nilai 

global yang berada pada rentang 0-21. Apabila skor global ≤ 5 bearti 

kualitas tidur baik, namun apabila 5-21 berarti kualitas tidur buruk. 

Semakin tinggi skor global maka semkain buruk pula kualitas tidurnya 

(Indrawari, 2012). 

E. Overweight dan Kualitas tidur 

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 bias tidur. Menurut beberapa penelitian, lokasi system 

serotoninergik terbanyak ada pada nucleus raphe dorsalis di batang otak, 

yang mana terdapat hubungan aktivitas serotonin di nucleus raphe 

dorsalis dengan tidur REM (Siregar,2011). 

F. Alat Ukur Aktivitas Fisik  

Sebuah penelitian yang menganalisa hasil Riskesdas 2007 

membuktikan bahwa risiko obesitas pada wanita dewasa yang memiliki 
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aktivitas fisik kurang adalah 1,29 kali lebih besar dibandingkan dengan 

mereka yang aktivitas fisiknya cukup (Sudikno, 2010). Smith (2009) juga 

membuktikan bahwa terdapat hubungan antara aktivitas fisik dengan 

kejadian obesitas menurut lingkar pinggang. 

Tingkat aktivitas fisik seseoraang dapat dinilai melalui berbagai 

metode, salah satunya dengan pengisian kuesioner yang berpedoman 

pada International Physical Activity Questionaire (IPAQ). Kuesioner 

tersebut menyimpulkan jenis aktivitas fisik yang dilakukan responden 

pada seminggu terakhir. Capaian aktivitas fisik yang dilakukan 

responden ditulis dalam satuan MET-menit/minggu (Mahadibya,2015) : 

 

Menurut WHO (2005), aktivitas fisik diklasifikasikan sebagai beri 

Tabel 2.2 Klasifikasi Aktivitas Fisik 

Klasifikasi Aktivitas 

Fisik 

Ketentuan 

 

 

 

               Berat  

Beraktivitas berat ≥ 3 hari dan 

akumulasi perhitungan aktivitas 

fisiknya ≥1500 MET-menit/Minggu 

ATAU 

Beraktivitas fisiknya ≥ 7 hari dan 

akumulasi perhitungan aktivitas 

fisiknya ≥ 3000 MET-

menit/Minggu. 

 

 

             Sedang 

Beraktivitas berat ≥ 3 hari dengan 

durasi ≥ 20 menit per hari atau 

Beraktivitas sedang ≥ 5 hari 

dan/atau berjalan kaki ≥ 30 menit 

perhari atau 

Beraktivitas fisik ≥ 5 hari dan 

akumulasi perhitungan aktivitas 

fisiknya ≥600 MET-menit/Minggu 

 

              

Tidak ada aktivitas yang dilaporkan 

atau 

MET-menit/Minggu =  MET level x durasi aktivitas per hari                        

(menit) x hari per minggu 

MET-menit/minggu = MET level × durasi aktivitas perhari (menit) 

×hari per minggu 
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              Ringan  Apabila tidak mencapai salah satu 

dari kriteria tinggi atau sedang. 

                       

                    

G. Mahasiswa 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 

2012 Tentang Pendidikan Tinggi, mahasiswa adalah peserta didik pada 

jenjang pendidikan tinggi. Mahasiswa sebagai anggota Civitas 

Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran 

sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk 

menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan atau profesional. Mahasiswa 

sebagaimana dimaksud sebelumnya secara aktif mengembangkan 

potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran 

ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengalaman suatu 

cabang Imu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk menjadi ilmuwan, 

intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudaya. Mahasiswa 

memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan 

akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik. 

Seorang mahasiswa dikategorikan pada tahap perkembangan 

dengan rentang usia 18-25 tahun. Termasuk golongan masa remaja akhir 

sampai dewasa awal, dilihat dari segi perkembangan. Tugas 

perkembangan pada usia mahasiswa ini adalah pemantapan pendirian 

hidup (Yusuf, 2012 dalam Nuraini, 2014). 

National College Health Risk Behavior Survey yang dilakukan 

pada tahun 1995 menyebutkan bahwa factor nutrisi dan aktivitas fisik 

berperan penting pada terjadinya masalah kesehatan pada mahasiswa. 
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Lingkungan kampus adalah salah satu faktor yang ikut berperan dalam 

terjadinya peningkatan berat badan pada mahasiswa (Douglas, 1997 

dalam Veranika, 2014). Asupan makanan berlebihan dari makan pagi dan 

makan siang sepuasnya yang tersedia di dining hall kampus (Levitsky 

dkk, 2004), beban akademik yang berat mengharuskan mahasiswa belajar 

dan menggunakan komputer sehingga waktu untuk melakukan latihan 

fisik ataupun kegiatan olahraga lainnya berkurang, serta meningkatnya 

jumlah waktu duduk (sedentary time) (Strong dkk, 2008). 

Gaya hidup sedentary mengalami peningkatan dalam beberapa 

decade terakhir, akibat kemajuan teknologi dan informasi menyebabkan 

tingginya penggunaan komputer dan internet dalam kehidupan sehari-

hari. Muncul istilah screen time yang didefinisikan sebagai lamanya 

waktu yang digunakan untuk menggunakan perangkat berlayar monitor 

seperti menonton televisi, memakai komputer, bermain video games. 

Populasi mahasiswa merupakan populasi yang paling terpapar screen 

time akibat perkembangan jejaring sosial seperti facebook dan twitter. 

Yang saat ini dapat dengan mudah diakses melalui telepon genggam atau 

smartphone. Hamper setiap waktu dan dimanapun berada. Saaat ini 

penggunaan smartphone dapat dilakukan untuk aktivitas menelpon, 

berkirim pesan singkat, membuka laman jejaring social, mengunduh 

video dan siaran langsung, bermain video games, serta browsing internet. 

Penelitian dari Lepp dkk (2010) merupakan penelitian pertama 

yang menyelidiki hubungan antara pemakaian smartphone dengan 

aktivitas fisik dan sedentary serta kebugaran jantung paru, mendapatkan 

hasil bahwa rata-rata jumlah waktu yang digunakan mahasiswa untuk 
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pemakaian smartphone dalam sehari adalah sekitar 300 menit atau 5 jam. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa 88,2% dari total responden mengatakan 

bahwa pemakaian smartphone terutama dilakukan saat waktu renggang. 

Studi ini menyimpulkan bahwa hubungan negatif antara penggunaan 

smartphone dengan tingkat kebugaran kemungkinan disebabkan aktivitas 

fisik di waktu senggang tergantikan oleh penggunaan smartphone, dan 

penggunaan smartphone itu sendiri memicu gaya hidup sedentary.  

Jenis penggunaan screen time lain yang juga umum dilakukan 

oleh mahasiswa adalah penggunaan komputer serta menonton televisi. 

Perkiraan jumlah waktu yang digunakan oleh mahasiswa untuk 

pemakaian komputer berkisar dari 2,8 jam per minggu sampai 11,6 jam 

per minggu. Sedangkan waktu yang digunkan mahasiswa untuk 

menonton televisi di waktu luangnya sekitar 1,84 jam per hari. Dari hasil 

penelitian yang sudah lebih dahulu dilakukan, maka terlihat 

kecenderungan mahasiswa menggunakan sebagai besar waktu luangnya 

untuk aktivitas screen time sedentary. 

 


