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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Body Mass Index (BMI) merupakan salah satu cara dalam menentukan 

status gizi seseorang khususnya yang berkaitan dengan kurang dan kelebihan 

dari berat badan (BB) (Indrasanto, et al., 2006). World Health Organization 

(WHO)  merekomendasikan BMI dalam mengklasifikasikan antara berat 

badan kurang, normal, dan berat badan berlebih yaitu dengan cara membagi 

berat badan (kg) dengan kuadrat dari tinggi badan (m). 

Obesitas adalah ketidakseimbangan antara jumlah energi yang masuk 

dengan yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis seperti 

pertumbuhan fisik, perkembangan, aktivitas, pemeliharaan kesehatan 

(Kurdanti, et al., 2015). Menurut WHO prevalensi obesitas di dunia 

mengalami peningkatan sejak tahun 1980 sampai dengan tahun 2014 yaitu 

sebesar 39% di usia 18 tahun dimana persentase wanita lebih banyak 

dibanding pria yaitu 40% untuk wanita dan 39% untuk pria (WHO, 2016).  

Berdasarkan National Health and Nutritition Examination Survey tahun 

2009-2010 di Amerika prevalensi untuk obesitas usia 2-19 tahun adalah 

18,6% untuk anak laki – laki dan 15,0% untuk anak perempuan, tahun 2011-

2012 adalah 16,7% untuk anak laki – laki dan 17,2% untuk anak perempuan, 

tahun 2013 – 2014 adalah 17,2% untuk anak laki – laki dan 17,1% untuk anak 

perempuan (Fryar, et al., 2016). 

Prevalensi obesitas kelompok umur 13-15 tahun di Indonesia sebesar 

10,8% terdiri dari 8,3% gemuk dan 2,5% sangat gemuk (obesitas), untuk 

provinsi Jawa Tengah prevalensi gemuk 6,5% dan sangat gemuk sebesar 9%. 

Prevalensi obesitas kelompok usia 16-18 tahun sebesar 7,3% yang terdiri dari 

5,7% gemuk dan 1,6% obesitas, untuk provinsi Jawa tengah prevalensi 

gemuk 8% dan sangat gemuk 2% (Riskesdas, 2013). 
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Faktor penyebab dari BMI tinggi bersifat multifaktoral. Makanan fast 

food, faktor genetik, pengaruh iklan, fakfor psikologis, faktor lingkungan, dan 

program diet yang salah merupakan faktor – faktor yang dapat membuat 

ketidak seimbangan energi yang keluar masuk sehingga dapat menyebabkan 

BMI yang tinggi (Kurdanti, et al., 2015). Pada penelitian oleh Culnan, 2007 

menyebutkan bahwa kronotipe dan jetlag sosial juga dapat menjadi faktor 

penyebab dari BMI tinggi dan atau rendah. 

Kronotipe merupakan cerminan perbedaan individu dalam memilih pola 

dan waktu tidur untuk memulai aktivitas di pagi hari. Terdapat dua klasifikasi 

dari kronotipe ini yaitu tipe pagi (morningness type) atau tipe antara, dan tipe 

malam (evening type) (Simpkin, et al., 2014). 

Seseorang dengan tipe malam akan mengkonsumsi makanan tinggi kalori 

di malam hari, sehingga di pagi hari cenderung merasa kenyang dan akan 

makan dengan porsi yang banyak pada siang hari (Baron, et al., 2011). Tipe 

malam juga mengalami peningkatan yang signifikan pada BMI dibanding tipe 

siang atau antara (Culnan, et al., 2013). 

National Sleep Foundation di Amerika mengemukakan lebih dari 

sepertiga (36%) dewasa muda usia 18-29 tahun dilaporkan mengalami 

kesulitan untuk bangun pagi. Hampir seperempat dewasa muda (22%) sering 

terlambat masuk kelas atau bekerja karena sulit bangun. Sebesar 40% dewasa 

muda juga mengeluhkan kantuk saat di kelas sekurangnya 2 hari dalam 

seminggu atau lebih. Di Indonesia sendiri dikatakan bahwa gangguan tidur 

menyerang 10% dari total penduduk Indonesia atau sekitas 28 juta orang 

(Sulistiyani., 2012). 

 Durasi terpaparnya cahaya matahari pada tipe malam sangat pendek, 

yaitu diantara bangun pagi dan berangkat sekolah. Pada tipe malam ini, waktu 

tidur dan waktu bangunnya akan menunjukkan lebih banyak mendapat cahaya 

matahari sore dibanding cahaya matahari pagi (Culnan, et al., 2013). 

Ritme sirkadian dikenal sebagai pengendali antara waktu tidur dan energi 

homeostasis. Jetlag sosial adalah gangguan sirkadian kronis yang disebabkan 

oleh perbedaan antara jam internal dan jam sosial yaitu perbedaan waktu 
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antara hari kerja dan hari bebas seperti jetlag yang disebabkan perjalanan 

dengan pesawat antar negara yang perbedaan jamnya sangat jauh (Parsons, et 

al., 2015). 

Pada penelitian sebelumnya dimana seseorang dengan jetlag sosial 

memiliki BMI tinggi yang merupakan indikasi dari obesitas (Parsons, et al., 

2015). Namun belum banyak penelitian mengenai perbedaan pengaruh 

kronotipe dan jet lag sosial terhadap BMI di Indonesia. 

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan pengaruh kronotipe dan jetlag 

sosial terhadap BMI pada Siswa di SMA Negeri Colomadu. 

 

B. Rumusan Masalah 

Adakah pengaruh kronotipe dan jetlag sosial terhadap BMI pada Siswa 

SMA Negeri Colomadu ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 

kronotipe dan jetlag sosial terhadap BMI pada siswa SMA Negeri 

Colomadu. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis pengaruh kronotipe terhadap BMI pada siswa SMA 

Negeri Colomadu. 

b. Menganalisis pengaruh jetlag sosial terhadap BMI pada siswa SMA 

Negeri Colomadu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Aspek Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi 

ilmiah tentang pengaruh kronotipe dan jetlag sosial terhadap BMI Siswa 

SMA Negeri Colomadu. 
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2. Aspek Praktis 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

masyarakat dan lembaga di bidang kesehatan mengenai pengaruh 

kronotipe dan jetlag sosial terhadap BMI. 


