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ABSTRACT
Introduction: Increased obesity rates in adolescents can lead to
the emergence of new risk populations for the occurrence of sleep
disorders. The emergence of sleep disorders will have a direct impact
on decreasing the quality of sleep. This study aims to determine the
effect of obesity on the sleep quality of students of the Faculty of
Medicine, Udayana University.
Method: The study design was cross sectional analytic with a total
sample of 74 students of the Medical Faculty of Udayana University
(37 samples of the Body Mass Index (BMI) obesity and 37 samples of
the normal BMI). Sample selection is done randomly. Measuring sleep
quality was done through filling in the Pittsburgh Sleep Quality Index
(PSQI) questionnaire and measuring obesity was done by calculating
BMI. The answers to the questionnaire were scoring and based on the
global score, sleep quality was categorized into poor and good sleep
quality. The PSQI questionnaire also included questions about health

problems experienced by students in the past month. Data analysis is
presented in the form of tables and narratives.
Result: The results showed that in the obese student group there were
22 samples with poor sleep quality (53.7%) and 15 samples with good
sleep quality (45.5%). In the normal IMT student group there were
19 samples with poor sleep quality (46.3%) and 18 samples with good
sleep quality (54.5%). In 20 students with health problems, there were
15 samples with poor sleep quality and 5 samples with good sleep quality.
In 54 students without health problems, 26 samples with poor sleep quality
and 28 samples with good sleep quality. Analysis using chi-square showed
obesity did not have a significant effect on sleep quality (p = 0.483). There
was a significant effect of health problems on sleep quality (p = 0.039).
Conclusion: Conclusions of the study were obesity did not have a
significant effect on the quality of sleep of students of the Faculty of
Medicine, Udayana University.
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Latar Belakang: Peningkatan angka obesitas pada remaja dapat
menimbulkan munculnya populasi berisiko baru untuk terjadinya
gangguan tidur. Timbulnya gangguan tidur akan berdampak
langsung pada penurunan kualitas tidur. Penelitian ini bertujuan
untuk mengetahui pengaruh obesitas pada kualitas tidur mahasiswa
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
Metode: Rancangan penelitian adalah analitik cross sectional dengan
total sampel sebanyak 74 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana (37 sampel Indeks Massa Tubuh(IMT) obesitas dan 37 sampel
IMT normal). Pemilihan sampel dilakukan secara acak. Pengukuran
kualitas tidur dilakukan melalui pengisian kuisioner Pittsburgh Sleep
Quality Index (PSQI) dan pengukuran obesitas dilakukan dengan
perhitungan IMT. Jawaban pada kuisioner diskoring dan berdasarkan
skor global, kualitas tidur dikategorikan menjadi kualitas tidur buruk
dan baik. Pada kuisioner PSQI juga dilampirkan pertanyaan mengenai
gangguan kesehatan yang dialami mahasiswa satu bulan terakhir.
Analisis data dipaparkan dalam bentuk tabel dan narasi.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan pada kelompok mahasiswa
obesitas terdapat 22 sampel dengan kualitas tidur buruk (53,7%)
dan 15 sampel dengan kualitas tidur baik(45,5%). Pada kelompok
mahasiswa IMT normal terdapat 19 sampel dengan kualitas tidur
buruk(46,3%) dan 18 sampel dengan kualitas tidur baik(54,5%).
Pada 20 mahasiswa dengan gangguan kesehatan, terdapat 15 sampel
dengan kualitas tidur buruk dan 5 sampel dengan kualitas tidur baik.
Pada 54 mahasiswa tanpa gangguan kesehatan, 26 sampel dengan
kualitas tidur buruk dan 28 sampel dengan kualitas tidur baik. Analisis
menggunakan chi-square menunjukkan obesitas tidak memiliki
pengaruh bermakna terhadap kualitas tidur (p=0,483). Terdapat
pengaruh signifikan gangguan kesehatan terhadap kualitas tidur
(p=0,039).
Simpulan: Penelitian ini menyimpulkan obesitas tidak memiliki
pengaruh signifikan terhadap kualitas tidur mahasiswa Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana.
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PENDAHULUAN
Saat ini, obesitas adalah salah satu masalah kesehatan besar yang dihadapi dunia. Obesitas sendiri,
didefiniskan sebagai keadaan penumpukan
lemak yang berlebihan di dalam jaringan lemak
sehingga menggangu kesehatan.1 Pada umumnya, masyarakat dibingungkan antara mana yang
disebut obesitas dan overweight (kelebihan berat
badan). Apabila seseorang (khususnya pada kalangan dewasa) dengan IMT 30 atau lebih, secara
umum dianggap obesitas. Sementara, seseorang
dengan IMT setara atau lebih dari 25, dianggap
overweight (kelebihan berat badan).2
Hingga tahun 2014, World Health Organization
(WHO) mencatat pada usia 18 tahun ke atas
terdapat lebih dari 600 juta kasus obesitas di dunia.2
Insiden obesitas dinyatakan meningkat dua kali
pada anak dan empat kali pada remaja dalam tiga
puluh tahun terakhir.3 Penderita kasus obesitas
sentral pada penduduk di Indonesia dengan usia
15 tahun ke atas tercatat sebesar 26% dari penduduk
Indonesia. Angka ini setara dengan 63.212.392 jiwa.
Secara khusus, di provinsi Bali, terdapat 1.089.411
penderita obesitas.
Remaja adalah tempo waktu transisi antara
kanak-kanak menuju dewasa. Dalam masa peralihan ini tentunya diiringi perubahan jadwal dan
aktivitas kegiatan. Beberapa di antaranya jadwal di
sekolah/perkuliahan yang mulai padat. Beberapa
remaja ada yang sudah mulai bekerja. Di satu sisi
lingkungan pergaulan yang makin luas, memicu
kebiasaan berkeliling hingga larut malam. Selain itu
mudahnya datang rasa jenuh dan bosan, membuat
remaja suka mencari hiburan. Salah satunya
menyaksikan tayangan televisi. Dan tentunya bila
sudah di depan layar kaca, akan menghabiskan
waktu hingga berjam-jam.4 Dalam bukunya yang
berjudul “Psikologi Perkembangan: Penghantar
dalam Berbagai Bagiannya”, Monk, Knoers, serta
Haditono menjabarkan tentang batasan usia remaja.
Mereka membedakan usia remaja menjadi empat
bagian. Pertama, pra-remaja usia 10-12 tahun.
Kedua, ramaja awal 12-15 tahun. Ketiga, remaja
pertengahan 12-15 tahun. Keempat, remaja akhir
18-21 tahun.
Studi yang dilakukan oleh Narang dan Mathew
(2012) mempublikasikan bahwa penyebab tingginya angka obesitas pada remaja yang menjadi
masalah global belum dapat dimengerti secara
keseluruhan.5 Beberapa pihak menyatakan faktor
sosial ekonomi sebagai penyebab obesitas, sementara pihak lain menyebutkan media massa melatarbelakangi epidemi obesitas pada remaja dengan
mengiklankan junk food. Inaktivitas fisik dan
kurangnya keterlibatan orang tua pada pengaturan
makan pun tidak bisa dilepaskan keterkaitannya
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dengan obesitas pada anak. Mekanisme obesitas
pada remaja diduga disebabkan oleh interaksi
yang kompleks antara genetik, lingkungan, sosial
ekonomi, budaya, dan faktor psikologi.
Selain itu, Narang dan Mathhew juga mengatakan bahwa morbiditas yang dikaitkan dengan
obesitas salah satunya meliputi hipertensi, diabetes
melitus tipe 2, dislipidemia, perlemakan hati, dan
gangguan tidur.5
Bersamaan dengan meningkatnya prevalens
obesitas pada remaja, meningkat pula kesadaran
akan gangguan tidur sebagai salah satu konsekuensi
medis yang tidak jarang ditemukan pada remaja
obesitas. Meningkatnya angka obesitas pada remaja
dapat menimbulkan munculnya populasi berisiko
baru untuk terjadinya gangguan tidur. Menurut
Haryono dkk, gangguan tidur merupakan suatu
kumpulan kondisi yang ditandai dengan gangguan dalam jumlah, kualitas, atau waktu tidur
pada seorang individu. Timbulnya gangguan
tidur tentunya akan berdampak langsung pada
penurunan kualitas tidur.6
Kualitas tidur merupakan hal yang esensial,
khususnya bagi remaja ataupun di antara kalangan
mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan.
Mander dkk menyatakan bahwa kualitas tidur baik
akan berefek pada daya ingat/memori yang lebih
baik dan lama.7 Penelitian yang dilakukan oleh
Nashori dkk juga menunjukkan bahwa adanya
hubungan signifikan antara kualitas tidur dengan
kemampuan memecahkan masalah pada mahasiswa.8 Semakin baik kualitas tidur mahasiswa,
maka kemampuan mahasiswa tersebut dalam
memecahkan masalah semakin baik. Sehingga,
terjadinya penurunan kualitas tidur memiliki
dampak serius di bidang akademis. Pada kalangan
mahasiswa yang memiliki kualitas tidur buruk
ditemukan prestasi akademik yang kurang baik.9
Selain prestasi akademik, risiko gangguan kesehatan lainnya juga ditemukan pada mereka dengan
kualitas tidur buruk. Studi yang dilakukan oleh
Moniung dkk (2014) menunjukkan bahwa kualitas
tidur yang buruk berhubungan dengan terjadinya
peningkatan tekanan darah.10
Araghi dkk telah menelaah hubungan kualitas
tidur dengan obesitas. Mereka menyatakan bahwa
hubungan keduanya bersifat bidireksional, dimana
durasi tidur dan kualitas tidur memengaruhi obesitas, Sementara itu obesitas dapat pula menjadi
faktor yang memengaruhi durasi dan kualitas
tidur.11
Berdasarkan latar belakang permasalahan
di atas, penulis akan mengkaji pengaruh obesitas pada kualitas tidur di kalangan mahasiswa
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana di
525

ORIGINAL ARTICLE

mana penelitian serupa belum pernah dilakukan. Pengukuran terhadap kualitas tidur melalui
pengisian kuisioner Pittsburg Sleep Quality Index
(PSQI). PSQI merupakan instrumen efektif yang
digunakan untuk mengukur kualitas tidur dan
pola tidur responden selama satu bulan terakhir.4
Selain itu pengukuran kualitas tidur menggunakan
kuisioner PSQI adalah instrumen efektif yang digunakan untuk mengukur kualitas tidur berdasarkan
penilaian terhadap tujuh kriteria meliputi kualitas
tidur subjektif, latensi tidur, durasi tidur, efisiensi
tidur, gangguan tidur, penggunaan obat tidur, dan
disfungsi tidur di siang hari. Hingga saat ini, PSQI
masih sering digunakan dalam penelitian yang
dilaksanakan baik di dalam ataupun di luar negeri
karena merupakan suatu metode yang mudah,
murah dan telah sering digunakan pada berbagai
penelitaian sebelumnya serta cukup akurat dalam
pengukuran terhadap kualitas tidur.

METODE
Penelitian observasional jenis analitik dirancang
dalam bentuk studi potong lintang (cross sectional)
untuk mengetahui pengaruh kualitas tidur pada
remaja obesitas. Subyek penelitian adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
yang ditentukan dalam kelompok obesitas dan
kelompok normal berdasarkan Klasifikasi Indeks
Massa Tubuh menurut Kementerian Kesehatan
tahun 2013 serta memenuhi kriteria inklusi sampai
memenuhi jumlah sampel minimal yang diperlukan (consecutive sampling). Penelitian telah dilakukan di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
dari bulan Juli – Desember 2018. Kriteria inklusi
dalam penelitian ini adalah orang dengan obesitas,
usia (indeks masa tubuh diatas 26,9 kg/m2) dan
kelompok normal dengan inedks masa tubuh 18,5
24,9 kg/m2, usia 17-22 tahun, bersedia mengikuti
pengukuran antropometri dan menandatangani
inform consent. Kualitas tidur dalam penelitian
ini dikaji menggunakan kuesioner PSQI. Analsisi
data dalam penelitian ini menggunakan bantuan
perangkat lunak SPSS versi 25.0 untuk windows.
Data dilakukan analisis secara deskriptif dan uji
chi-square digunakan untuk mengkaji hubungan
antara kualitas tidur dengan obesitas dan juga terhadap gangguan kesehatan.

HASIL
Penelitian mengenai pengaruh obesitas pada
kualitas tidur mahasiswa Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana dilaksanakan pada bulan
Agustus sampai Desember 2018 setelah peneliti
mendapat perizinan oleh komisi etik Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana/Rumah Sakit
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Umum Pusat Sanglah untuk melakukan penelitian
di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana.
Sampel penelitian diambil dengan menggunakan
kuisioner. Pada penelitian yang telah dilakukan
peneliti memperoleh total sebanyak 74 sampel (37
sampel kasus dan 37 sampel kontrol). Pengambilan
data yang telah dilakukan menggunakan data
primer melalui pengisian kuisioner Pittsburgh
Sleep Quality Index(PSQI) dengan memilah sampel
secara acak yang termasuk dalam kriteria inklusi.
Adapun kriteria inklusi pada penelitian ini adalah
mahasiswa yang berada dalam kelompok obesitas yakni IMT di atas 26,9 dan mahasiswa dalam
kelompok normal yakni IMT dalam rentang 18,5
– 24,9 dengan rentang usia 17-22 tahun. Seluruh
sampel penelitian bersedia mengikuti pengukuran antropometri, pengisian kuisioner dan telah
menandatangani lembar informed consent.
Berdasarkan distribusi jenis kelamin dengan
Indeks Massa Tubuh didapatkan bahwa pada IMT
obesitas, laki-laki sebanyak 22 sampel (52,38%),
sedangkan pada IMT obesitas, perempuan sebanyak 15 sampel (46,88%). Pada IMT normal, lakilaki didapatkan 20 sampel (47,62%) sedangkan
IMT normal, perempuan di dapatkan 17 sampel
(53,12%) (Tabel 1).
Berdasarkan distribusi usia dengan indeks massa
tubuh didapatkan bahwa pada IMT obesitas dengan
usia 17 tahun didapatkan 2 sampel (100%), IMT
obesitas dengan usia 18 tahun didapatkan 4 sampel
(57,14%), IMT obesitas dengan usia 19 tahun
didapatkan 17 sampel (68%), IMT obesitas dengan
usia 20 tahun didapatkan 8 sampel (38,09%), IMT
obesitas dengan usia 21 tahun didapatkan 2 sampel
(15,38%), IMT obesitas dengan usia 22 tahun
didapatkan sampel 4 (66,67%). Pada IMT normal
dengan usia 18 tahun didapatkan 3 sampel (42,86%),
IMT normal dengan usia 19 tahun di dapatkan 8
sampel (32%), IMT normal dengan usia 20 tahun di
dapatkan 13 sampel (61,91%), IMT normal dengan
usia 21 tahun di dapatkan 11 sampel (84,62%). IMT
normal dengan usia 22 tahun didapatkan 2 sampel
(33,33%) (Tabel 2).
Dalam penelitian ini didapatkan nilai p = 0,483,
sehingga dapat diketahui bahwa obesitas tidak
memiliki pengaruh yang bermakna pada kualitas
tidur. Pada 37 mahasiswa dengan obesitas, terdapat
22 orang dengan kualitas tidur buruk (53,7%)
dan 15 orang dengan kualitas tidur baik(45,5%).
Sementara, pada 37 mahasiswa dengan indeks
massa tubuh normal, terdapat 19 orang dengan
kualitas tidur buruk (46,3%) dan 18 orang dengan
kualitas tidur baik (54,5%) (Tabel 3).
Dalam penelitian ini didapatkan nilai p = 0,039,
sehingga gangguan kesehatan memiliki pengaruh
yang signifikan pada kualitas tidur. Pada 20
mahasiswa dengan gangguan kesehatan, terdapat
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Tabel 1 Karakteristik berdasarkan jenis kelamin
Indeks Massa Tubuh
Jenis Kelamin

Obesitas

Normal

Total

Laki-laki

22 (52,38%)

20 (47,62%)

42 (100%)

Perempuan

15 (46,88%)

17 (53,12%)

32 (100%)

37 (50%)

37 (50%)

74 (100%)

Total

Tabel 2 Karakteristik berdasarkan usia
Indeks Massa Tubuh
Usia

Obesitas

Normal

Total

17 tahun

2 (100%)

0 (0%)

2 (100%)

18 tahun

4 (57,14%)

3 (42,86%)

7 (100%)

19 tahun

17 (68%)

8 (32%)

25 (100%)

20 tahun

8 (38,09%)

13 (61,91%)

21 (100%)

21 tahun

2 (15,38%)

11 (84,62%)

13 (100%)

22 tahun

4 (66,67%)

2 (33,33%)

6 (100%)

37 (50%)

37 (50%)

74 (100%)

Total

Tabel 3 Pengaruh obesitas pada kualitas tidur
Indeks Massa Tubuh
Kualitas Tidur

Obesitas

Normal

Total

Buruk

22 (53,7%)

19 (46,3%)

41 (100%)

Baik

15 (45,5%)

18 (54,5%)

33 (100%)

Total

37 (50%)

37 (50%)

74 (100%)

p
0,483

Tabel 4 Pengaruh gangguan kesehatan pada kualitas tidur
Gangguan Kesehatan
Kualitas Tidur

Ada

Tidak ada

Total

Buruk

15 (36,6%)

26 (63,4%)

41 (100%)

Baik

5 (15,2%)

28 (84,8%)

33 (100%)

Total

20 (27%)

54 (73%)

74 (100%)

p
0,039

15 orang dengan kualitas tidur buruk(36,6%)
dan 5 orang dengan kualitas tidur baik (15,2%).
Sementara, pada 54 mahasiswa dengan indeks
massa tubuh normal, terdapat 26 orang dengan
kualitas tidur buruk(63,4%) dan 28 orang dengan
kualitas tidur baik (84,8%) (Tabel 4).

PEMBAHASAN
Orang dengan obesitas memiliki frekuensi gangguan tidur lebih tinggi dibandingan kelompok
orang yang sehat.12 Hal ini menyebabkan obesitas
memicu terjadinya durasi tidur yang lebih singkat
dan perolehan skor PSQI yang lebih tinggi.13 Dengan
perolehan skor PSQI yang lebih tinggi dibandingkan kelompok non-obese, obesitas memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap kualitas tidur
Published by DiscoverSys | Intisari Sains Medis 2019; 10(3): 524-529 | doi: 10.15562/ism.v10i3.442

yang buruk. Namun, dalam penelitian ini, penulis
tidak menjumpai hal serupa. Pada penelitian ini,
obesitas tidak memiliki pengaruh yang bermakna
pada kualitas tidur (p = 0,483), sehingga hipotesis
penulis tidak terbukti. Di sisi lain, dalam studi yang
dilakukan oleh penulis, terdapat hubungan antara
gangguan kesehatan terhadap kualitas kesehatan
(p=0,039).
Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa
obesitas tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas tidur sejalan dengan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh Hasiana dkk yang menjumpai
tidak ada hubungan bermakna antara indeks massa
tubuh dan kualitas tidur di kalangan mahasiswa.14
Hal ini juga sesuai dengan penelitian di Turki yang
dilakukan oleh Öztürk dkk di mana tidak ada
relasi bermakna antara indeks massa tubuh, ketebalan lipatan kulit pada triceps, lingkar pinggang,
massa lemak tubuh, rasio lemak tubuh (%) dengan
kualitas tidur (p>0.05).15 Namun, pada peneilitian
tersebut turut mengevaluasi jenis makanan yang
dikonsumsi oleh respondennya. Hasil yang diperoleh adalah semakin tinggi konsumsi roti secara
signifikan berhubungan dengan kualitas tidur yang
rendah (p<0,05).
Sehubungan dengan jenis makanan yang dikonsumsi, Yoneyamai dkk mengungkapkan bahwa
responden dengan konsumsi beras yang tinggi
memiliki kualitas tidur yang baik, dan responden dengan konsumsi mi yang tinggi berkorelasi
dengan kualitas tidur yang buruk.16 Studi yang
dilakukan oleh St-Onge dkk menyatakan bahwa
beberapa makanan seperti konsumsi susu, ikan,
buah-buahan serta sayuran dapat memberikan
efek yang mempromosikan tidur.17 Penelitian yang
dilakukan oleh penulis di Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana diikuti oleh mahasiswa
dengan jenis kelamin berbeda serta latar belakang
kebudayaan yang beranekaragam. Jenis kelamin
perempuan memiliki kecendrungan untuk memiliki kebiasaan mengonsumsi camilan lebih tinggi
dibandingkan jenis kelamin laki-laki.18 Pada remaja
laki-laki terdapat pola konsumsi sayur yang kurang
sebesar 2,498 kali lebih besar dibandingkan remaja
perempuan.19 Jenis makanan yang dipilih oleh
seseorang juga tak lepas dari kebiasaan makan yang
telah terbentuk sejak dahulu dan sebagai hasil dari
kebudayaan di daerah asal masing-masing orang.
Sehubungan dengan studi kali ini, berbagai faktor
tersebut akan secara signifikan menimbulkan
keanekragaman jenis makanan yang dikonsumsi
mahasiswa serta turut mempengaruhi kualitas
tidur.
Selain itu, pada kawasan Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana dapat dengan mudah dijumpai
vending machine (mesin penjual minuman otomatis) yang menyajikan minuman yang mengandung
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kafein. Bahkan di areal kantin Fakultas Kedokteran
Universitas Udayana, terdapat beberapa stan yang
khusus menjual minuman kopi serta teh dengan
segala variannya. Saat penelitian ini berlangsung,
tren meminum kopi di kalangan anak muda juga
sedang marak diperbincangkan. Sebagai antagonis
reseptor adenosinergik, kafein yang terkandung di
dalam teh dan kopi merupakan substansi psikoaktif yang paling awam dikenal di masyarakat serta
paling banyak dikonsumsi untuk mengembalikan
tingkat kesadaran yang rendah, memodulasi aktivitas otak, serta mampu meningkatkan performa
pribadi. Sehingga konsumsi minuman yang
mengandung kafein memiliki pengaruh kuat terhadap kualitas tidur mahasiswa.
Penelitian yang dilakukan oleh penulis
menjumpai fakta bahwa sampel dengan kualitas
tidur buruk terdapat gangguan kesehatan meliputi
asam urat, demam, flu, batuk, alergi, jantung berdebar, kesemutan, sakit kepala, radang tenggorokan,
otitis media, dan gangguan pencernaan (diare dan
maag). Gangguan kesehatan ini menyebabkan
terjadinya penurunan pada dimensi kualitas tidur
subjektif, durasi tidur, serta efisiensi kebiasaan
tidur. Di sisi lain, gangguan kesehatan tersebut
menyebabkan peningkatan latensi tidur, gangguan
tidur, serta terjadinya disfungsi aktivitas siang hari.
Berbagai faktor tersebut menyebabkan mahasiswa
dengan gangguan kesehatan memiliki kualitas
tidur yang buruk.
Teknologi elektronik juga turut memainkan
peran terhadap kualitas tidur mahasiswa. Seiring
sumber informasi, media sosial dan sarana hiburan yang telah berkembang dengan pesat diikuti
tanggung jawab penyelesaian tugas dari kampus,
media elektronik telah menjadi kebutuhan wajib dan
memiliki tempat yang tak tergantikan di kalangan
mahasiswa. Sebuah studi menyatakan bahwa akan
timbul kesulitan seseorang untuk memulai tidur bila
terdapat pengoperasian perangkat teknologi beberapa saat sebelum beristirahat.21 Hal ini disebabkan
karena selama pemakaiannya terdapat rangsangan
kognitif dan fisiologis yang mampu mengambat
inisiasi tidur normal.22 Penelitian yang dilakukan
Khan dkk20 menyatakan bahwa pada mahasiswa
yang sesaat sebelum beristirahat mengonsumsi hiburan atau melakukan interaksi via perangkat eletronik
lebih dari 4 kali tiap minggu memiliki kecendrungan
lebih besar untuk mengalami latensi tidur lebih dari
1 jam dibandingkan dengan mereka yang menggunakan perangkat tersebut ≤ 3 kali. Pada paparan
layar komputer dengan pencahayaan LED di malam
hari juga telah dibuktikan mampu menganggu siklus
tidur normal dan menekan melatonin.23,24
Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi
kualitas tidur mahasiswa Fakultas Kedokteran
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Universitas Udayana dan tidak diteliti oleh penulis adalah tingkat stress dan kecemasan. Studi ini
dilaksanakan pada mahasiswa di beberapa semester dan t iap mahasiswa memiliki tingkat stress
serta kecemasan yang berbeda. Selain itu, studi ini
dilaksanakan pada saat jam aktif pembelajaran di
mana aktivitas mahasiswa diisi dengan berbagai
kewajiban tugas belajar, pengumpulan tugas, dan
persiapan ujian. Baik tingkat tress dan kecemasan,
keduanya memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas tidur seseorang.
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah
rancangan cross-sectional serta jumlah sampel yang
kecil menyebabkan nilai kausal terhadap obesitas
dan gangguan tidur menjadi rendah. Hal ini juga
mempengaruhi generalisasi hasil penelitian ke
populasi umum.

SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian di atas, disimpulkan
bahwa obesitas tidak memiliki pengaruh signifikan
terhadap kualitas tidur mahasiswa Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti tingkat stress dan
kecemasan di kalangan mahasiswa, jenis makanan
dan minuman yang dikonsumsi serta frekuensi
pemakaian teknologi sesaat sebelum beristirahat turut mempengaruhi kualitas tidur. Namun,
beberapa faktor tersebut tidak dikontrol dalam
penelitian ini. Secara khusus dalam penelitian kali
ini dijumpai adanya gangguan kesehatan yang turut
mempengaruhi kualitas tidur mahasiswa Fakultas
Kedokteran Universitas Udayana.
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