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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Salah satu studi potong lintang yang dilakukan di Amerika Serikat 

menyatakan bahwa 60% dari mahasiswa universitas yang berusia 17-24 

(dewasa muda) tahun memiliki kualitas tidur yang buruk.1 Penelitian ini 

juga menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, 

maka angka terjadinya kualitas tidur yang buruk semakin tinggi karena 

dipicu oleh tangkat stress yang tinggi juga.1 Menurut K. Ahrberg beserta 

rekannya, mahasiswa fakultas kedokteran pre-klinik cenderung memiliki 

kualitas tidur yang buruk karena tingkat stres yang tinggi terutama pada 

masa ujian dengan prevalensi sebesar 51% di Amerika Serikat dan 59% di 

Lithuania.2,3 Hal ini juga berdampak kepada performa mahasiswa dalam 

belajar dan mengerjakan ujian.3 Penelitian yang dilakukan di Saudi Arabia 

pada tahun 2017, ditemukan bahwa mahasiswa kedokteran memiliki 

prevalensi kualitas tidur yang buruk sebanyak 76% dan prevalensi stres 

sebesar 53%.4 Penelitian lain yang dilakukan di India juga menyatakan 

bahwa 60,8% dari mahasiswa jurusan Hukum mendapatkan kualitas tidur 

lebih baik dan dikatakan bahwa insomnia lebih banyak terjadi pada 

mahasiswa Kedokteran daripada mahasiswa Hukum.5 Penelitian ini juga 

mengatakan bahwa mahasiswa fakultas Kedokteran lebih banyak 

mengalami kualitas tidur buruk daripada mahasiswa fakultas lain 
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walaupun pada mahasiswa fakultas lain seperti Hukum dan Ekonomi juga 

mengalami kualitas tidur yang buruk.5 

Pada saat tidur, terdapat jembatan atau jalur di otak yang 

dipertahankan untuk menghasilkan energi agar memungkinkan seseorang 

untuk belajar, membuat ingatan baru, berkonsentrasi, dan merespon 

dengan cepat.6 Tidur juga telah diidentifikasi sebagai keadaan yang dapat 

mempengaruhi dan mengoptimalkan konsolidasi informasi baru yang 

diperoleh memori.7 Memori dan fungsi eksekutif lainnya dari otak sendiri 

diatur oleh prefrontal korteks, anterior cingulate korteks, dan jaringan 

salience.8 Kondisi kurang tidur dapat menumpulkan indera, 

memperlambat waktu reaksi, dan menghambat pembentukkan memori.9 

Meskipun literatur mengenai dampak dari kurangnya tidur sebelumnya 

menyatakan bahwa tes yang dilakukan secara cepat kurang sensitif 

terhadap pengaruh kurangnya tidur, namun temuan baru dari penelitian 

mengenai kurangnya tidur menggunakan tes neuropsikologis memiliki 

hasil yang berbeda.10  

Paula Alhola dan Palvi Polo-Kantola, berdasarkan penelitiannya 

mengatakan bahwa orang yang mengalami gangguan tidur akan 

mengalami gangguan kognitif seperti penurunan perhatian dan penurunan 

daya ingat.11 Penelitian lain yang dilakukan oleh Christina M Gobin, 

menyatakan bahwa terdapat hubungan antara kualitas tidur dengan tingkat 

atensi mahasiswa dalam mempertahankan atensi dan fokus dalam tes yang 

diberikan.4 Penelitian ini juga membenarkan bahwa terdapat dampak tidak 
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langsung antara kualitas tidur dengan atensi sampel.4 Penelitian antara 

tingkat atensi dengan tahapan dalam tidur NREM menunjukan bahwa 

terdapat korelasi negatif antara waktu reaksi sampel dengan durasi tidur 

sampel pada tidur NREM tahap 2, dan terdapat korelasi positif antara 

reaksi waktu dengan durasi tidur NREM tahap 1.12 Penelitian lain yang 

dilakukan oleh Jeremy Jovan kepada 60 orang mahasiswa Fakultas 

Kedokteran UPH menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 

antara kualitas tidur dengan tingkat atensi mahasiswa dengan nilai p value 

sebesar 0,022.13 Selain itu, terdapat pengaruh yang signifikan antara 

efisiensi kualitas tidur terhadap tingkat atensi mahasiswa fakultas 

kedokteran dengan tingkat atensi mahasiswa FKUPH dengan nilai p value 

sebesar 0,032. Penelitian lain yang dilakukan oleh Yusuf Patrick dan 

rekan-rekannya mengatakan bahwa kekurangan tidur yang terjadi hanya 

dalam satu malam tidak akan mengurangi fungsi kognitif otak.8 

Kontroversi hasil penelitian antara tidur dan fungsi kognitif mungkin 

dipengaruhi oleh cara pengukuran kualitas tidur. Oleh sebab itu, peneliti 

ingin meneliti tentang kualitas tidur yang diukur secara digital 

menggunakan smartwatch dan hubungannya dengan atensi manusia. 

1.2 Rumusan Masalah  

Hasil penelitian sebelumnya yang masih kontroversial membuat 

peneliti ingin melakukan penelitian mengenai komponen-komponen 

kualitas tidur terhadap tingkat atensi yang terjadi pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Pelita Harapan Angkatan 2017. 



                     

4 
 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Komponen manakah dari kualitas tidur yang paling mempengaruhi 

terjadinya gangguan atensi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran?  

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisa komponen kualitas tidur yang paling berperan 

terhadap tingkat atensi pada mahasiswa Fakultas Kedokteran. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui kualitas tidur mahasiswa Fakultas Kedokteran. 

b. Mengetahui tingkat atensi mahasiswa Fakultas Kedokteran. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Akademis  

a. Memberikan pengetahuan mengenai komponen yang paling 

berperan dalam kualitas tidur dan hubungannya dengan tingkat 

atensi mahasiswa. 

b. Menjadi data untuk penelitian selanjutnya. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

   Memberikan informasi bagi masyarakat dan mahasiswa lainnya 

mengenai pentingnya tidur dalam menjalankan kehidupan sehari-hari 

yang berhubungan dengan atensi. 

 

 


