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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang  
Kata “tidur” berasal dari bahasa Latin yaitu “somnus” yang memiliki arti 

“berbaring; terbaring”. Tidur merupakan suatu kebutuhan primer bagi semua 

makhluk hidup untuk melakukan aktivitas secara fisik maupun aktivitas biologis. 

Tidur juga sangat berhubungan dengan kesehatan dan kualitas hidup seseorang.1 

Tidur adalah kondisi dimana kesadaran yang dimiliki seseorang akan menurun 

atau hilang, tetapi pada kondisi ini kita dapat dibangunkan kembali. Tidur 

memiliki peran yang sangat banyak bagi tubuh kita yaitu, memproses memori, 

fluktuasi hormonal, dan juga menjaga keseimbangan metabolik.2 Untuk 

mendapatkan fungsi-fungsi yang bekerja dengan baik, sangat dibutuhkan kualitas 

tidur yang baik.  

National Sleep Foundation mengatakan, satu hingga jutaan orang mengalami 

kekurangan tidur dimana dikatakan hingga 60% orang dewasa yang mengalami 

masalah tidur.3 Salah satu cara sederhana untuk mengetahui kualitas tidur yaitu 

dengan mengukur durasi tidur itu sendiri. Proporsi tidur orang dewasa umur 18-

21 setidaknya mendapatkan 8 jam untuk tidur dan orang dewasa umur 22 keatas 

mendapatkan tidur setidaknya 7 jam sehari. American Academy of Sleep 

Medicine mengatakan, anak kecil dan orang tua direkomendasikan untuk tidur 

sekitar 8-16 jam sehari.4 Durasi waktu tidur yang pendek merupakan salah satu 

faktor yang menyebabkan kualitas tidur yang buruk. Menurut data dari National 

Health Interview Survey, rata-rata orang dewasa melaporkan 30% durasi tidur 

yang kurang dari 6 jam selama satu hari. Selain itu pada Behavioral Risk Factor 

Surveillance System (BRFSS) survey mengatakan bahwa 35,3% responden orang 
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dewasa di 12 negara bagian Amerika Serikat memiliki tidur yang kurang rata-rata 

7 jam dalam satu hari.5 Kualitas tidur yang buruk dapat menyebabkan beberapa 

masalah pada tubuh kita yaitu, dapat merasa kelelahan dimana nantinya dapat 

mengganggu pekerjaan, mengganggu kegiatan sehari-hari, mengalami kurangnya 

focus, merasakan perubahan suasana hati, daya ingat yang buruk, depresi, 

gangguan metabolisme, gangguan kekebalan tubuh, dan overweight/obesitas.  

Overweight atau obesitas adalah suatu masalah kesahatan dengan prevalansi 

masih terus berlanjut yang terjadi di Indonesia.6 Berat badan yang tinggi menjadi 

suatu masalah kesehatan masyarakat terbesar di dunia dalam dua dekade terakhir 

ini.7 Pada studi terbaru menunjukan bahwa prevalansi status kelebihan berat 

badan atau obesitas pada anak-anak, remaja, dan orang dewasa telah meningkat 

10 kali lipat selama empat puluh tahun terakhir, dengan penekanan khusus pada 

negara-negara yang berpenghasilan tinggi dan menengah.8 WHO mengatakan, 

bahwa pada tahun 2016 lebih dari 1.9 miliar orang dewasa yang berumur 18 

tahun atau lebih mengalami terjadinya kelebihan berat badan (overweight), dan 

650 juta orang dewasa mengalami obesitas. Dikatakan bahwa terdiri dari 39% 

laki-laki dan 40% perempuan yang mengalami overweight dan juga terdapat 11% 

laki-laki dan 15% perempuan yang mengalami obesitas. Menurut RISKESDAS, 

pada tahun 2007 terdapat 8.6% angka overweight, pada tahun 2013 terdapat 

11.5%, dan pada tahun 2018 mencapai angka 13.6% kejadian overweight di 

Indonesia. Angka obesitas pada tahun 2007 terdapat 10.5%, tahun 2013 terdapat 

14.8%, dan pada tahun 2018 mencapai angka 21.8% kejadian obesitas di 

Indonesia.  

Dari beberapa studi yang sudah di teliti menunjukan ketidak konsistenan 

terhadap hasil yang sudah di dapatkan.9 Dikatakan bahwa kekurangan tidur dapat 

mengganggu keseimbangan hormon ghrelin dan leptin, dimana hormon tersebut 

mengatur asupan makan dan dapat meningkatkan nafsu makan sehingga 

menyebabkan mengonsumsi makanan yang berlebihan.10 Kekurangan tidur juga 

dapat menjadi salah satu faktor resiko pada sindroma metabolik, dimana dapat 
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mengganggu toleransi glukosa yang disebabkan oleh penurunan sensitivitas 

insulin. Salah satu prediktor sindroma metabolik adalah obesitas abdominal, yang 

dapat diukur dengan rasio lingkar pinggang tinggi badan.11 

Rasio lingkar pinggang tinggi badan (RLPTB) memiliki tingkat yang baik 

dalam mengukur lemak tubuh. RLPTB memiliki cutoff  secara universal, dimana 

tidak ketergantungan terhadap usia, jenis kelamin, maupun kelompok etnis.12  

Dari hal tersebut, rasio lingkar pinggang tinggi badan memiliki nilai keunggulan 

dibandingkan dengan Indeks Masa Tubuh (IMT). Pada penelitian yang diteliti 

oleh Beccuti, dikatakan bahwa kualitas tidur dan durasi tidur yang pendek 

memiliki hubungan terhadap obesitas.13 Menurut penelitian Cooper, mengatakan 

bahwa kemungkinan terdapat hubungan kualitas tidur yang buruk dengan 

kejadian obesitas.14 Data yang sudah di dapat menunjukan hasil yang masih 

meragukan dan masih sedikit data mengenai hubungan kualitas tidur terhadap 

parameter rasio lingkar pinggang tinggi badan. Selain itu belum pernah diteliti 

pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan dan juga 

mahasiswa kedokteran cenderung memiliki durasi tidur yang pendek. Atas dasar 

tersebut penelitian ini dibuat. 

 

1.2 Perumusan Masalah   
Pada penelitian-penelitian yang pernah dibuat mengenai hubungan kualitas 

tidur dengan obesitas menggunakan pengukuran antropometri seperti indeks 

massa tubuh, rasio lingkar pinggang pinggul, rasio lingkar pinggang tinggi badan 

masih menjadi pembahasan hingga saat ini dan pada penelitian tersebut 

dikatakan bahwa terdapat hubungan. Parameter yang sering digunakan adalah 

Indeks Massa Tubuh, akan tetapi indikator tersebut masih memiliki kekurangan. 

Dimana IMT memiliki keterbatasan untuk melihat akumulasi lemak viseral. Pada 

parameter Rasio Lingkar Tinggi Badan dikatakan sangat bagus untuk mengukur 

obesitas central dan masih belum banyak dilakukan. Oleh karena itu, penulis 
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ingin meneliti lebih lanjut untuk mengetahui hubungan kualitas tidur dengan 

RLPTB. 

 

1.3 Pertanyaan Penelitian    
1) Apakah terdapat hubungan antara kualitas tidur dengan RLPTB pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan 

 

1.4 Tujuan Penelitian     

1.4.1 Tujuan Umum   
Mengetahui hubungan kualitas tidur dengan RLPTB pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran Universitas Pelita Harapan 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 
1) Mengetahui kualitas tidur pada mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan 

2) Mengetahui RLPTB pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Pelita Harapan 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat Akademik   
1) Meningkatkan ilmu dalam bidang penelitian. 

2) Menambah wawasan dan pengalaman dalam topic penelititan ini. 

3) Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kualitas tidur. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 
1) Untuk dijadikan acuan data untuk penelitian yang akan dilakukan 

selanjutnya. 

2) Untuk mengembangkan data penelitian kesehatan agar dapat mencegah 

atau mengurangi angka morbiditas dan mortalitas pada remaja. 


