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BAB I 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Tingkat konsumsi minuman manis pada Asia Timur dan Asia Tenggara 

mencapai angka 0,6 porsi setiap harinya (142,0 ml/hari) sedikit lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan konsumsi minuman manis secara global yang hanya 

sekitar 0,58 porsi setiap harinya (137,2 ml/hari).1 Minuman manis lebih sering 

dikonsumsi pada umur dibawah 40 tahun terutama pada laki-laki pada umur 20-

39 tahun.2 

Sebanyak 53,1% masyarakat Indonesia 

mengkonsumsi minuman/makanan manis lebih dari satu kali setiap harinya.3 

Obesitas, diabetes tipe dua, sindroma metabolik, hipertensi atau penyakit 

kardiovaskular lainnya merupakan beberapa dampak dari konsumsi minuman 

manis.4567 

Di zaman modern ini, durasi tidur yang kurang sudah menjadi hal yang 

umum.8 Menurut National Sleep Foundation, dewasa muda (18-25 tahun) 

memerlukan durasi tidur tujuh hingga sembilan jam setiap harinya.9 Durasi tidur 

yang kurang dapat menganggu fungsi kognitif, fungsi endokrin dan 

metabolisme tubuh.10 Beberapa penelitian menemukan hubungan antara durasi 

tidur yang kurang dengan penurunan performa akademik serta masalah 

kesehatan seperti obesitas, hipertensi dan diabetes tipe dua.11,12 
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Minuman manis dapat mempengaruhi durasi tidur karena sebagian 

besar minuman manis mengandung kafein yang merupakan salah satu pemicu 

kerja saraf di otak.13 Selain itu, minuman manis yang tinggi kalori dapat 

memperpanjang latensi tidur, kandungan glikemik yang tinggi dan fruktosa 

dapat mempengaruhi kerja hormon sehingga berdampak pada durasi tidur.14 

Sebaliknya, durasi tidur yang kurang juga dapat memicu seseorang untuk 

mengkonsumsi minuman atau makanan manis karena pada mereka dengan 

durasi tidur pendek  proses regulasi hormon rasa lapar telah terganggu.15 

Pada penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 2016 

dengan sampel sebanyak 18.779 orang dewasa ditemukan bahwa konsumsi 

minuman manis memiliki hubungan dengan durasi tidur seseorang.15 Dimana 

minuman manis dapat meningkatkan kerja saraf di otak, menurunkan kadar 

sintesis melatonin serta meningkatkan kadar kortisol sehingga menyebabkan 

penurunan durasi tidur.16 18 

 Perumusan Masalah 

Pada penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 2016 

dengan sampel sebanyak 18.779 orang dewasa ditemukan bahwa konsumsi 

minuman manis dapat mengurangi durasi tidur seseorang.15 Hal ini diduga 

karena kandungan kafein dalam minuman manis yang meningkatkan kerja saraf 

di otak.13 Pada jurnal lain diketahui ada beberapa faktor seperti , komposisi gula 

yang tinggi dapat meningkatkan kerja saraf di otak, menurunkan kadar sintesis 

melatonin serta meningkatkan kadar kortisol yang juga memperpendek durasi 

tidur seseorang.15,18-19 Akan tetapi, pada penelitian yang dilakukan di Arab 
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Saudi pada tahun 2013 dengan sampel 2.868 remaja berumur 15  19 tahun 

ditemukan bahwa mereka yang mengkonsumsi minuman manis memiliki durasi 

tidur lebih panjang.20 Perbedaan hasil dari kedua jurnal membuktikan masih 

adanya masalah yang belum terungkap dengan jelas. Dengan penelitian ini 

diharapkan dapat mengetahui lebih lanjut hubungan minuman manis dengan 

durasi tidur. 

 Pertanyaan Penelitian 

Apakah terdapat hubungan antara konsumsi minuman manis dengan 

durasi tidur pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan 

angkatan 2015? 

 Tujuan 

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang diajukan, terdapat tujuan 

umum dan khusus penelitian yang ingin tercapai sebagai berikut: 

1.4.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara konsumsi minuman manis 

dengan durasi tidur. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Untuk mengetahui proporsi konsumsi minuman manis pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan 

angkatan 2015 
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2. Untuk mengetahui jenis minuman manis yang sering dikonsumsi 

oleh mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan 

angkatan 2015 

3. Untuk mengetahui pengaruh negatif minuman manis pada durasi 

tidur pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Pelita 

Harapan angkatan 2015 

 Manfaat 

Diharapkan dari penelitian ini mendapatkan manfaat sebagai berikut: 

1.5.1 Manfaat Akademik 

Meningkatkan jumlah publikasi akan hubungan antara konsumsi 

minuman manis dengan durasi tidur 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai bahaya konsumsi 

minuman manis 

2. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai pentingnya durasi 

tidur yang ideal 

  




