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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Overweight dan obesitas telah mengalami peningkatan prevalensi dalam 

tiga dekade terakhir. Sejak tahun 1980, jumlah anak yang mengalami 

kelebihan berat badan meningkat tiga kali lipat dengan perkirakan 170 juta 

anak (usia kurang dari 18 tahun) mengalami kelebihan berat badan. Kelebihan 

berat badan merupakan faktor risiko utama terjadinya beberapa penyakit 

sehingga dapat menyebabkan terjadinya penurunan kualitas hidup. Dengan 

kata lain overweight dan obesitas akan memberikan dampak buruk bagi 

kesehatan (WHO, 2012). 

Kejadian overweight dan obesitas disebagian besar negara di Asia juga 

mengalami peningkatan dalam beberapa dekade terakhir (Ramachandran & 

Snehalatha, 2010), yaitu dengan prevalensi overweight 14% dan obesitas 3% 

untuk wilayah Asia Tenggara (WHO, 2016).Di Indonesia kelebihan berat 

badan bahkan juga mulai terjadi pada masyarakat pedesaan dan masyarakat 

dengan tingkat ekonomi rendah (Roemling & Qaim, 2012). Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan bahwa prevalensi obesitas 

diseluruh provinsi selalu mengalami peningkatan pada tiap tahunnya (Badan 

Penelitian Dan Pengembangan Kesehatan, 2013) 

Jawa Tengah termasuk dalam salah satu provinsi yang memiliki 

prevalensi gemuk di atas prevalensi nasional. Kota Surakarta merupakan 

salah satu kota di Jawa Tengah dengan prevalensi kegemukan diatas 

prevalensi provinsi untuk rentang usia antara 13-15 tahun. Sedangkan untuk 

usia 16-18 tahun, Kota Surakarta merupakan kota dengan tingkat kegemukan 

paling tinggi di Jawa Tengah yaitu 6,4% overweight dan 5,9% obesitas 

(Santoso et al., 2013).  

Pengelompokkan status berat badan menggunakan BMI (Body Mass 

Index) lebih dianjurkan dan lebih sering digunakan karena metode ini 

merupakan metode yang relatif mudah, murah serta non-invasif sehingga 
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dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih maupun masyarakat 

umum (Association of Public Health Observatories, 2009). BMI adalah 

indeks sederhana dari berat badan - tinggi badan yang biasa digunakan untuk 

mengklasifikasikan apakah subjek yang dinilai masuk dalam kategori kurus, 

normal, kelebihan berat badan (overweight) atau obesitas (WHO, 2006). 

Jika selama ini kelebihan berat badan dipercaya terjadi akibat dari asupan 

energi (konsumsi makanan dan minuman) yang lebih besar daripada 

pengeluaran energi (melalui metabolisme tubuh dan aktivitas fisik) (Local 

Government Association, 2015), beberapa penelitian terbaru menunjukkan 

bahwa terdapat korelasi antara kronotipe dengan peningkatan BMI. Kronotipe 

adalah cerminan perbedaan individu dalam memilih pola tidur dan waktu 

dalam memulai aktivitas di siang hari (Simpkin, et al., 2014). Kronotipe 

diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu morningness (tipe pagi) dan 

eveningness (tipe malam). Pembagian kronotipe bukan hanya melihat 

kebiasaan tidur saja tetapi juga menilai derajat kinerja seseorang dalam 

beradaptasi dengan periode awal hari (Carvalho et al., 2014). 

Tipe eveningness mengalami waktu tidur yang terlambat, di mana orang 

dengan tipe ini akan cenderung mengkonsumsi makanan tinggi kalori pada 

malam hari setelah pukul 20.00. Hal ini mengakibatkan asupan kalori harian 

orang eveningness juga lebih tinggi daripada morningness. Karena konsumsi 

makanan lebih larut malam, biasanya orang eveningness akan tetap merasa 

kenyang pada pagi hari sehingga mereka akan meninggalkan sarapan. Akibat 

dari terlewatnya sarapan ini adalah dengan kompensasi porsi makan siang 

yang lebih banyak daripada orang yang sarapan. Tipe eveningness juga 

dikaitkan dengan konsumsi buah-buahan dan sayuran yang lebih sedikit 

(Baron et al., 2011). 

Penelitian yang dilakukan pada mahasiswa tingkat awal di Amerika, 

menunjukkan bahwa tipe eveningness mengalami peningkatan BMI yang 

lebih signifikan (p<0.05) dibanding dengan tipe morningness (Culnan et al., 

2013). Penelitian Teresa Arora juga menunjukkan bahwa tipe eveningness 

memiliki rata-rata BMI yang lebih tinggi dibandingkan dengan tipe 
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morningness (0,14 ± 1,06 dan -0,36 ± 0,81 ) (Arora & Taheri, 2014). 

Hubungan antara durasi tidur pendek dengan peningkatan berat badan bahkan 

lebih konsisten terjadi pada anak-anak dan dewasa muda dibandingkan pada 

populasi usia lanjut (Moraes et al., 2013). Pada remaja tingkat SMA durasi 

tidur pendek juga diakibatkan karena pengaruh penggunaan handphone 

(42.4%) serta pengaruh TV dan video (38.8%). Sedangkan kekurangan tidur 

yang diakibatkan karena murni kesulitan untuk tidur adalah yang paling 

rendah (27.1%) (Kohyama, 2010). 

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang hubungan antara kronotipe dengan BMI pada siswa di 

SMA Negeri 4 Surakarta.  

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara kronotipe dengan BMI pada siswa 

SMA Negeri 4 Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara kronotipe dengan BMI pada siswa SMA Negeri 4 Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui kronotipe pada siswa SMA Negeri 4 Surakarta. 

b. Mengetahui status BMI siswa SMA Negeri 4 Surakarta. 

c. Menganalisis hubungan antara kronotipe dengan BMI pada siswa 

SMA Negeri 4 Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Aspek Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para 

pembaca tentang hubungan antara kronotipe dengan status BMI. 

2. Aspek Praktis 

a. Dapat memberikan informasi kepada pelayanan kesehatan mengenai 

hubungan antara kronotipe dengan BMI. 
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b. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

hubungan antara kronotipe dengan BMI. 

c. Sebagai sumber acuan untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 


