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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini terdapat bukti bahwa prevalensi terjadinya kelebihan berat badan 

(overweight) dan obesitas meningkat sangat tajam di seluruh dunia, yang mencapai 

tingkatan yang membahayakan. Obesitas tidak hanya ditemukan pada penduduk 

dewasa, tetapi juga pada anak- anak dan remaja. Menurut hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Depkes RI dan Riskesdas pada tahun 2013, persentase overweight 

nasional mencapai 13,5% dan obesitas mencapai 19,7% (Riskesdas, 2013).  

Durasi tidur mungkin menjadi regulator penting berat badan dan 

metabolisme. Tidur merupakan keadaan neurobiologis reversibel ditandai 

dengan tubuh sedikit merespons terhadap kondisi lingkungan, postur tubuh 

rileks dan ketenangan (Moorcroft, 2013). Secara kuantitas, manusia 

memerlukan waktu yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan tidur. Suatu 

hubungan antara kebiasaan waktu tidur yang pendek dan peningkatan Indeks Massa 

Tubuh (IMT) telah dilaporkan dalam sampel populasi yang lebih besar. Peranan 

potensial hormon metabolik dalam hubungan ini belum diketahui.  

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 
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dan  sebanyak  67  mahasiswa  obesitas  dari  312  mahasiswa  dan  sebagian besar 

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. 

Menurut hasil observasi, penelitian yang mengangkat topik mengenai 

korelasi antara durasi tidur terhadap Indeks Massa Tubuh (IMT) pada individu 

mahasiswa di lingkungan perkuliahan di Indonesia juga masih jarang dilakukan 

sehingga membuat peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian tentang 

hubungan durasi tidur terhadap Indeks Massa Tubuh (IMT) mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra.  Beberapa penelitian telah 

menghubungkan durasi tidur, hormon-hormon metabolik, dan Indeks Massa Tubuh 

(IMT) pada populasi studi Wisconsin Sleep Cohort Study (1998) didapatkan hasil 

durasi tidur yang pendek mempengaruhi peningkatan Indeks Massa Tubuh (IMT) 

dan durasi tidur yang pendek (<10 jam/malam) juga dicurigai memiliki korelasi 

dengan meningkatnya resiko terjadinya overweight. 

1.2 Rumusan Masalah  

1. Apakah terdapat hubungan antara durasi tidur terhadap Indeks Massa 

Tubuh (IMT) mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum : 

Mengetahui hubungan antara durasi tidur terhadap Indeks Massa Tubuh (IMT) 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra.  

2. Tujuan Khusus : 
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a. Mendeskripsikan gambaran durasi tidur mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Ciputra. 

b. Mendeskripsikan gambaran Indeks Massa Tubuh (IMT) mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Ciputra. 

c. Menganalisis hubungan anatara gambaran durasi tidur terhadap Indeks Massa 

Tubuh (IMT) mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Ciputra.  

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Praktis : Memberikan informasi kepada masyarakat umum akan 

seberapa besar korelasi antara durasi tidur terhadap Indeks Massa Tubuh 

(IMT). 

2. Manfaat Subjektif : Memberikan saran untuk mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Ciputra untuk tetap menjaga pola tidur yang baik dengan durasi 

yang cukup.  

3. Manfaat Akademik : Memperoleh referensi tambahan untuk penelitian 

kedokteran selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


