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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Mahasiswa strata 1 termasuk ke dalam usia dewasa yaitu antara 

usia 19 hingga 29 tahun. Mahasiswa secara umum dan mahasiswa 

Fakultas Ilmu Kesehatan secara khusus, merupakan orang yang sedang 

menempuh pendidikan di tingkat perguruan tinggi memiliki aktivitas yang 

cukup padat seperti kegiatan UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa), praktikum 

di laboratorium, perkuliahan di kelas, mengerjakan tugas, dan laporan 

praktikum hingga larut malam (Menkes, 2014). Padatnya aktivitas hingga 

memaksa mahasiswa lembur hingga malam hari dan menyebabkan 

durasi tidur pendek (Rafknowledge, 2004). Durasi tidur pendek dapat 

menyebabkan terjadinya perubahan asupan energi individu (Chapman 

dkk, 2012). Asupan makan akan berpengaruh terhadap berat badan dan 

menyebabkan perubahan IMT (Dewi, 2013). 

Indeks Massa tubuh (IMT) adalah salah satu metode untuk 

menentukan status gizi orang dewasa. Masalah kelebihan dan 

kekurangan berat badan dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit 

infeksi maupun penyakit degeneratif yang dapat mempengaruhi 

produktivitas kelompok usia dewasa (Supariasa dkk, 2012). IMT dapat 

dipengaruhi oleh durasi tidur pendek dan asupan makan (Chapman dkk, 

2012). 

Durasi tidur akan mempengaruhi metabolisme hormon leptin dan 

hormon ghrelin, produksi hormon leptin akan menurun ketika durasi tidur 
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kurang dari 6 jam. Penurunan produksi hormon leptin akan berpengaruh 

terhadap  produksi hormon ghrelin. Resistensi hormon ghrelin dapat 

tersebut meningkatkan nafsu makan sehingga dapat mempengaruhi 

asupan energi dan Indeks Massa Tubuh seseorang. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Kuriniawati dkk, 2016 menunjukkan bahwa 

responden yang memiliki durasi tidur pendek, lebih banyak mengalami 

obesitas (Kurniawati dkk, 2016). 

Asupan energi menjadi faktor lain yang mempengaruhi IMT orang 

dewasa. Energi yang timbul setelah terjadinya proses pembakaran zat 

gizi di dalam tubuh diperlukan dalam jumlah tertentu sesuai dengan 

kebutuhan individu dan dapat dipenuhi dari sumber makanan yang 

mengandung karbohidrat, protein dan lemak seperti dari nasi, jagung, 

sereal, ikan, daging sapi, minyak sayur, kedelai, bahkan sayur dan buah 

(Ubro, 2013). Ketidakseimbangan asupan energi dalam tubuh dapat 

menyebabkan obesitas maupun kekurangan berat badan (underweight)  

(Hardinsyah & Supariasa, 2016). 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 

menunjukkan bahwa provinsi Jawa Tengah termasuk dalam provinsi yang 

memiliki prevalensi penduduk dewasa (usia >18 tahun) kurus diatas 

prevalensi nasional (8,7%).  Penduduk usia dewasa yang memiliki status 

gizi kurang atau kurus sebesar 10%, status gizi lebih sebesar 13,5%, dan 

obesitas sebesar 15,4%. Prevalensi obesitas usia dewasa laki-laki pada 

tahun 2013 sebesar 19,7% lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2010 yang 

hanya 7,8%, begitu juga dengan prevalensi obesitas pada usia dewasa 

perempuan yang mengalami kenaikan yaitu tahun 2013 sebesar 32,9% 
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sedangkan pada tahun 2010 sebesar 15,5%, yang artinya ada 

peningkatan prevalensi obesitas setiap tahun di provinsi Jawa Tengah 

(Riskesdas, 2013).   

Fakultas Ilmu Kesehatan (FIK) Universitas Muhammadiyah 

Surakarta (UMS) merupakan salah satu fakultas kesehatan yang 

menghasilkan tenaga kesehatan berkualitas tinggi, memiliki program 

kegiatan yang cukup banyak termasuk kegiatan perkuliahan teori dan 

praktikum. FIK UMS dipilih sebagai tempat penelitian karena belum ada 

penelitian terdahulu yang dilakukan di Fakultas Ilmu kesehatan 

Universitas Muhammadiyah surakarta mengenai hubungan durasi tidur 

maupun, tingkat asupan energi dengan IMT. Selain itu, mahasiswa FIK 

UMS mempelajari ilmu kesehatan dan gizi. Sehingga  pada bulan Juli 

2017 peneliti melakukan survey pendahuluan pada 35 responden 

mahasiswa di Fakultas Ilmu Kesehehatan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta dan didapatkan hasil bahwa sebanyak 22,9% mahasiswa 

memiliki durasi tidur panjang (>9 jam), 31,4% memiliki durasi tidur normal 

(7-9 jam), dan 45,7% mahasiswa memiliki durasi tidur pendek (<7 jam). 

Perhitungan Indeks Massa Tubuh mahasiswa menunjukkan sebesar 

11,4% mahasiswa obesitas. Dari data diatas diketahui lebih banyak 

mahasiswa yang memiliki durasi tidur pendek yang akan berpengaruh 

terhadap metabolisme tubuh sehingga secara tidak langsung akan 

mengakibatkan kenaikan maupun penurunan IMT (Kurniawati dkk, 2016).  

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik melakukan penelitian 

untuk mengetahui hubungan tingkat asupan energi dan durasi tidur 
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dengan Indeks Massa Tubuh mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

B. Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan 

masalah pada penelitian ini antara lain : 

1. Apakah ada hubungan antara tingkat asupan energi dengan Indeks 

Massa Tubuh pada mahasiswa di Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta ? 

2. Apakah ada hubungan antara durasi tidur dengan Indeks Massa 

Tubuh pada mahasiswa di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum : 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

tingkat asupan energi dan durasi tidur dengan indeks massa tubuh 

pada mahasiswa di Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Tujuan khusus : 

a. Mendeskripsikan tingkat asupan energi pada mahasiswa 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

b. Mendeskripsikan durasi tidur pada mahasiswa di Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 



5 
 

c. Mendeskripsikan Indeks Massa Tubuh mahasiswa Fakultas 

Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

d. Menganalisis hubungan tingkat asupan energi dengan Indeks 

Massa Tubuh pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

e. Menganalisis hubungan durasi tidur dengan Indeks Massa 

Tubuh pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta 

Memberikan informasi kepada mahasiswa selaku responden 

penelitian mengenai hubungan asupan energi dan durasi tidur 

dengan Indeks Massa Tubuh mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta sehingga responden dapat 

memperbaiki pola makan dan pola tidur menjadi lebih baik.  

2. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Sebagai sumber informasi, sehingga dapat digunakan sebagai 

dasar pembentukan program yang berkaitan dengan kejadian status 

gizi kurang (underweight), status gizi lebih (overweight) maupun 

obesitas pada mahasiswa fakultas ilmu kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 
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3. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang 

berhubungan dengan Indeks Massa Tubuh dan dapat dikembangkan 

menggunakan variabel - variabel penelitian yang berbeda. 

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup materi pada penelitian ini dibatasi pada 

pembahasan mengenai hubungan asupan energi dan durasi tidur dengan 

indeks massa tubuh pada mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

 


