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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Setiap makhluk hidup dituntut untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang 

berguna untuk kelangsungan hidupnya. Salah satu kebutuhan dasar tersebut adalah 

kebutuhan tidur. Tidur merupakan suatu proses aktif, bukan sekedar hilangnya 

keadaan terjaga. Tingkat aktivitas otak keseluruhan tidak berkurang selama tidur. 

Di samping itu, ada dua faktor penting yang perlu diperhatikan dalam tidur sehingga 

seorang individu dapat memperoleh tidur yang cukup. Kedua faktor tersebut adalah 

kualitas dan kuantitas tidur. Kualitas tidur adalah suatu kondisi yang dijalani oleh 

seseorang sehingga mendapatkan kesegaran dan kebugaran saat terbangun dari 

tidurnya, sedangkan kuantitas tidur merupakan jumlah jam tidur normal yang 

diperlukan seseorang sesuai dengan kebutuhan tidurnya (Fenny dan Supriatmo, 

2016).  

Di zaman era modern ini, aktivitas manusia semakin lama semakin 

meningkat sehingga perhatian terhadap aspek tidur yang cukup (secara kuantitas) 

dan berkualitas ini masih sangat kurang. Hal tersebut dibuktikan lewat survei indeks 

pola hidup sehat American International Assurance (AIA) pada tahun 2013 di 

Indonesia yang dilaksanakan oleh perusahaan riset global yaitu Taylor Nelson 

Sofrens (TNS). Survei tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia yang 

ingin mendapatkan waktu tidur selama 7,8 jam ternyata hanya dapat merealisasikan 

6,8 jam saja setiap harinya karena aktivitas mereka yang semakin lama semakin 

meningkat (Taylor Nelson, 2013).  

Adapun berbagai dampak yang dapat ditimbulkan oleh akibat kurangnya 

tidur pada seseorang. Dari berbagai dampak yang ditimbulkan tersebut salah 

satunya yaitu terjadinya kelebihan berat badan. Kondisi ini banyak dijumpai pada 

anak sekolahan, mahasiswa, dan pekerja yang mempunyai jam terbang yang tinggi, 

dimana kelompok yang paling tinggi risikonya untuk terkena gangguan tidur adalah 

mahasiswa terutama para mahasiswa di fakultas kedokteran. Hal tersebut 

dibuktikan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang dilaksanakan di berbagai 
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negara dan didapatkan laporan bahwa tingkat distres psikologis, ansietas, dan 

depresi yang tinggi, terdapat pada mahasiswa fakultas kedokteran (Frank E et al., 

2006). Oleh karena itu, mahasiswa fakultas kedokteran rentan untuk mempunyai 

kualitas dan kuantitas tidur yang buruk. 

Kelebihan berat badan adalah kondisi berat badan seseorang yang melebihi 

berat badan normal yang pada umumnya dapat berasal dari berat otot, tulang, 

lemak, dan atau air. Di negara berkembang, jumlah pria dengan overweight 

terbanyak berada di kawasan Asia yaitu 60% populasi atau sekitar 10,6 juta jiwa. 

Prevalensi overweight di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir cenderung 

mengalami peningkatan. Menurut Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 

2010 prevalensi nasional overweight dan obesitas pada penduduk kelompok umur 

di atas 18 tahun adalah 21,9%. Dimana WHO melaporkan pada akhir tahun 2014, 

>1,9 miliar orang dewasa mengalami kelebihan berat badan (38% pria dan 40% 

wanita) (Annisa H et al., 2015).  

Kelebihan berat badan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah 

satunya adalah faktor lingkungan, termasuk di dalamnya masalah dalam pemilihan 

jenis makanan, pola makan, porsi per kali makan dan tingkat aktivitas pada masing-

masing individu. Menurut Knutson et al. 2007 beberapa faktor resiko yang dapat 

diubah, misalnya kebiasaan hidup yang tidak sehat (unhealthy lifestyle) dan 

lingkungan. Faktor resiko lainnya yang tidak dapat diubah seperti usia, genetik, ras, 

dan jenis kelamin. Kebiasaan yang dapat menyebabkan kelebihan berat badan 

diantaranya adalah kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang tidak teratur, stres 

berat dan tidak cukup tidur (Knutson et al. 2007). Penelitian Vorona (2010), 

menunjukan bahwa populasi yang kelebihan berat badan memiliki jumlah jam tidur 

yang lebih pendek dibandingkan dengan populasi yang indeks massa tubuhnya 

normal. Demikian pula menurut Grander & Krike (2014), sebanyak 30 survei yang 

dilakukannya di berbagai negara menunjukkan bahwa kurang tidur menjadi salah 

satu penyebab meningkatnya berat badan yaitu indeks massa tubuh, baik pada usia 

anak-anak maupun dewasa (Grander dan Krike, 2014).  

Kurangnya tidur (2-4 jam sehari) dapat mengakibatkan kehilangan 18% 

leptin dan meningkatkan 28% ghrelin yang dapat menyebabkan bertambahnya 
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nafsu makan kira-kira 23-24% (Grader dan Krike, 2014). Evelina P et al. (2010) 

melakukan penelitian kualitas tidur terhadap 405 mahasiswa/i dari jurusan kuliah 

yang berbeda yaitu: kedokteran, bisnis dan ekonomi dan hasilnya menunjukan lebih 

dari setengahnya (59,4%) memiliki kualitas tidur yang buruk dan mahasiswa/i 

kedokteran memiliki kualitas terburuk dibandingkan dengan jurusan bisnis dan 

ekonomi (Evelina P et al., 2010). 

Allah menyampaikan bahwa tidur adalah proses untuk istirahat. Dengan 

beristirahat maka dapat menjadi kesegaran dan proses detoksifikasi racun yang ada 

dalam tubuh sesuai mekanisme biologis yang terjadi, Allah SWT berfirman: 

Artinya:  

“Dan Kami jadikan tidurmu untuk istirahat.” (QS. An-Naba(78):9). 

Dan dalam firman Allah SWT : 

Artinya:  

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah tidurmu diwaktu malam dan 

siang hari dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya  pada 

yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.” (QS. Ar-

Rum (30):23). 

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa tidur kita di siang atau malam hari 

adalah bagian dari kekuasaan Allah SWT. Allah memberikan kesempatan untuk 

manusia istirahat tidur di malam hari sedangkan berusaha di pagi harinya. Sistem 

tidur seperti ini sudah Allah ciptakan sesuai dengan sistem kehidupan di muka 

bumi. 

Hidup manusia juga tak lepas dari makanan. Tanpanya, mustahil manusia 

bisa bertahan hidup. Walaupun demikian, pola makan yang dikonsumsi harus 

diatur. Karena itu, carilah makanan yang bergizi, dan tak kalah pentingnya adalah 

menghindari berlebihan dalam hal makanan (Abu, 2015). 
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Lemak yang berlebih dalam tubuh akan disimpan di jaringan kulit, kadar 

lemak yang tinggi dapat membahayakan kesehatan. Hal tersebut dapat memicu 

terjadinya kelebihan berat badan. Permasalahan mengenai kelebihan berat badan 

pun diatur secara langsung baik di Al-Quran maupun hadits. Umat muslim 

dianjurkan untuk makan dan minum secukupnya dan tidak berlebihan, firman Allah 

SWT: 

Artinya: 

 “Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, 

makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang yang berlebih – lebihan.” (QS. Al-A’raf(7):31). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian 

tentang apakah terdapat hubungan antara kualitas tidur terhadap kelebihan berat 

badan pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Angkatan 2019 dan 

tinjauannya menurut pandangan Islam. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Kualitas tidur dapat mempengaruhi kejadian kelebihan berat badan pada 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Angkatan 2019 dan tinjauannya 

menurut pandangan Islam.  

 

1.3. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana kualitas tidur Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi 

Angkatan 2019? 

2. Bagaimana tingkat kelebihan berat badan Mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Yarsi Angkatan 2019?  

3. Apakah kualitas tidur berhubungan dengan kelebihan berat badan pada 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Angkatan 2019? 
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1.4. Hipotesis 

H0: Tidak terdapat hubungan kualitas tidur dengan kelebihan berat badan pada 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Angkatan 2019. 

H1:  Terdapat hubungan kualitas tidur dengan kelebihan berat badan pada 

Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi Angkatan 2019. 

 

1.5. Tujuan Penelitian 

1.5.1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kualitas tidur 

dengan kelebihan berat badan pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas 

Yarsi Angkatan 2019. 

 

1.5.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui kualitas tidur Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi 

Angkatan 2019. 

2. Mengetahui jumlah kelebihan berat badan pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Yarsi Angkatan 2019. 

 

1.6. Manfaat Penelitian 

1.6.1. Bagi Peneliti 

Peneliti belajar mengenai prosedur dan proses dalam melakukan penelitian 

ilmiah, serta memperoleh pengalaman melakukan penelitian dan pengetahuan 

mengenai kualitas tidur dengan kelebihan berat badan. 

1.6.2. Bagi Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi  

Dengan dilakukannya penelitian ini, Mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Yarsi mendapatkan pengetahuan mengenai hubungan kualitas tidur 

dengan kelebihan berat badan. Dengan diperolehnya pengetahuan ini, diharapkan 

mahasiswa dapat memperbaiki kualitas tidur sehingga dapat menurunkan resiko 

terjadinya kelebihan berat badan. 
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1.6.3. Bagi Institusi 

Menjadi suatu titik awal dan batu loncatan bagi para peneliti lain dari 

institusi peneliti, dalam melakukan penelitian yang lebih lanjut. 

 

1.6.4. Bagi Masyarakat 

Masyarakat dapat meningkatkan kesadaran dalam hal pencegahan 

kelebihan berat badan, dengan bukan hanya memperhatikan faktor diet dan 

olahraga saja, namun juga kualitas tidur yang merupakan salah satu faktor penting 

terhadap kelebihan berat badan.  

  


