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PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

 

Dari sepanjang hidup manusia, sekitar satu per tiga hidupnya dihabiskan 

untuk tidur. Tidur merupakan kebutuhan fisiologis manusia yang harus dipenuhi 

karena penting untuk kesehatan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh National 

Commission on Sleep Disorders Research, gangguan tidur menjadi salah satu 

masalah kesehatan terbesar di dunia. Ketika seseorang mengalami kurang tidur 

maupun gangguan tidur, akan sangat mempengaruhi kinerja kognitif dan fisik, 

menurunkan produktivitas, meningkatkan rasa kantuk berlebih di siang hari, 

meningkatkan risiko kecelakaan, morbiditas dan mortalitas yang lebih tinggi, serta 

penurunan kualitas hidup.1  

 

Menurut analisis pan-Afrika dan Asia tentang masalah tidur yang dilakukan 

oleh Warwick Medical School, ada sebanyak 150 juta orang dewasa menderita 

gangguan tidur pada negara berkembang2. Selain itu, berdasarkan artikel yang 

dipublikasi oleh Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dikatakan bahwa pada 

tahun 2004, sebanyak 28 juta orang dari 238,452 penduduk Indonesia atau sekitar 

11.7% mengalami insomnia.3 
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Kualitas tidur dapat dipengaruhi beberapa faktor seperti gaya hidup, stres, 

lingkungan, penyakit, obat-obatan, alkohol, serta merokok. Nikotin yang 

terkandung pada rokok dapat meningkatkan produksi dan pelepasan dopamin pada 

striatum basal ganglia.4 Hormon dopamin akan memberikan efek pada tubuh yang 

akan mengganggu kualitas tidur seperti menciptakan rasa senang, meningkatkan 

proses berpikir (kognitif), dan meningkatkan denyut jantung dan tekanan darah.5  

Saat ini, penggunaan electronic cigarette atau vape sedang marak digunakan 

terutama pada kota-kota besar. Berdasarkan usia, pengetahuan vape paling tinggi 

berada di usia 15-24 tahun yaitu 14,4% dan sebesar 29,4% masyarakat Indonesia 

yang mengetahui tentang vape ini berasal dari tingkat pendidikan perguruan tinggi. 

Riset juga menunjukkan bahwa pengguna vape di Indonesia pada tahun 2010-2011 

mencapai 0,5%.6  

 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Naresh M, Punjabi, MD, PhD, 

FCCP, Johns Hopkins University School of Medicine, Baltimore, MD dan rekan-

rekannya, terbukti bahwa adanya hubungan antara merokok dengan kualitas tidur 

yang buruk7. Selain itu, penelitian tentang rokok elektrik oleh Pasquale Caponnetto 

dan rekan-rekannya membahas mengenai hubungannya terhadap fungsi kognitif 

dan faktor kecanduan.8 Meskipun begitu, belum pernah ada yang melakukan 

penelitian hubungan antara penggunaan rokok elektrik terhadap kualitas tidur. Oleh 

karena itu, penelitian ini harus dilakukan agar dapat mengetahui apakah gangguan 

tidur juga dapat disebabkan karena penggunaan vape atau rokok elektrik. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian sebelumnya telah banyak meneliti mengenai hubungan merokok 

dengan kualitas tidur. Namun, belum pernah dilakukan penelitian mengenai 

hubungan penggunaan vape dengan kualitas tidur. Mengingat meningkatnya 

pengguna vape di Indonesia, penelitian ini harus dilakukan agar mengetahui secara 

langsung apakah vape dapat berpengaruh terhadap kualitas tidur.  

 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan   uraian   latar   belakang   dan   perumusan   masalah   maka didapat 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: “Apakah terdapat hubungan antara 

penggunaan vape dengan kualitas tidur?” 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

1. Untuk mengetahui hubungan antara penggunaan vape terhadap kualitas 

tidur 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui hubungan antara penggunaan vape terhadap kualitas tidur 

pada mahasiswa  

2. Mengetahui dampak penggunaan vape terhadap kualitas tidur  
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat akademik 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis 

mengenai hubungan antara kualitas tidur dengan penggunaan vape 

2. Meningkatkan kerja sama antara dosen dan mahasiswa 

3. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan minat penelitian bagi 

mahasiswa 

4. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah publikasi 

mengenai hubungan penggunaan vape dengan kualitas tidur 

5. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar dan perbandingan bagi penelitian 

yang akan datang 

 

1.5.2 Manfaat praktis 

1. Menambah data baru mengenai hubungan antara penggunaan vape 

dengan kualitas tidur 

2. Menjadi sumber referensi bagi praktisi kesehatan untuk mengedukasi 

warga agar membantu mengurangi persentase gangguan kualitas tidur 

3. Penelitian   ini   diharapkan   dapat   menambah   data   baru   tentang 

pengaruh penggunaan vape terhadap kualitas tidur 

  




