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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Istirahat dan tidur yang tepat sama pentingnya dengan nutrisi yang 

baik dan latihan yang adekuat. Seseorang memerlukan jumlah tidur dan 

istirahat yang berbeda. Kesehatan fisik dan emosi tergantung pada 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang tidak tepat 

dalam jumlah tidur dan istirahat seseorang. Maka kemampuan 

berkonsentrasi, membuat keputusan, serta berpartisipasi pada aktivitas 

sehari-hari akan menurun dan semakin cepat marah (Potter, 2009). Pola tidur 

yang baik dan teratur dapat memberikan efek yang bagus terhadap kesehatan 

(Guyton, 2012). Mahasiswa merupakan golongan yang sering memanfaatkan 

kafein dalam kopi di kehidupan sehari-hari (Daswin, 2013) padahal kafein 

dapat mempengaruhi kualitas tidur dari mahasiswa tersebut, sedangkan 

kualitas tidur penting bagi menentukan produktivitas dan prestasi akademis. 

Kalangan mahasiswa yang mengkonsumsi minuman penambah energi dan 

soda berkafein mengalami masalah kesulitan tidur & kualitas  pola  tidur 

yang  kurang baik. Konsumsi kopi harus dibatasi yaitu tidak lebih dari 100 

mg/hari untuk menjaga kesehatan tubuh. (Prasadja, 2012).  

Menurut National Coffee Association United States tahun 2011, 

terdapat peningkatan konsumsi kopi harian pada mahasiswa (Swastika,2012). 

Konsumsi kopi sebagai sumber utama  kafein meningkat sebesar 98% dalam 

10 tahun terakhir di Indonesia(Ingrouille, 2013). Penelitian lain yang 
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dilakukan pada mahasiswa di Ethiopia, menunjukkan bahwa 52,7% dari 

mahasiswa mengalami kualitas tidur yang buruk (Christopher et al., 2018). 

Di Indonesia lebih dari 50% mengkonsumsi minuman kopi dalam sehari-hari 

dan meningkat sebesar 98% dalam 10 tahun terakhir di Indonesia (Ingrouille, 

2013). Berdasarkan penilitian oleh salah satu mahasiswa pada tahun 2019 

terdapat mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo 

yang mengkonsumsi kafein sejumlah  185 orang. 

Penelitian yang di lakukan oleh (Drapeau at al.2013) meneliti tentang 

efek menggunakan kafein 200 mg sebelum tidur dan menunjukkan hasil 

peningkatan onset tidur, mempengaruhi jam tidur. Dari segi kualitas dan 

kuantitas kopi dapat mempengaruhi sistem saraf pusat. Kopi merupakan 

alkoloid yang tergolong dalam methylxanthine bersama senyawa tefiline dan 

teobromine, sebagai perangsang sistem saraf pusat,  serta dapat menganggu 

kualitas tidur dan kualitas pola tidur  yang kurang baik. Kualitas tidur 

meliputi aspek kuantitatif dan kualitatif  tidur (Farmakologi, UI). Pola gaya 

hidup mengkonsumsi minuman berkafein salah satu faktor risiko sulit tidur 

baik dalam segi remaja maupun orang dewasa, maka Mahasiswa merupakan  

golongan  yang  sering  memanfaatkan kopi dalam kehidupan sehari-hari 

(Daswin, 2013). Terlalu sering mengkonsumsi kopi dapat mengakibatkan 

seseorang menjadi gelisah, gemetar, sulit untuk tidur, sakit kepala, jantung 

berdetak lebih cepat, sering buang air kecil, dehidrasi, kembung, selain itu 

juga mempengaruhi kualitas tidur pada mahasiswa, sedangkan kualitas tidur 

penting bagi menentukan produktivitas dan prestasi akademis. Konsumsi 
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kopi telah terbukti berdampak negatif pada pola tidur dan mengakibatkan  

rasa kantuk di siang hari (Glade, 2010).  

Disarankan pada masyarakat terutama mahasiswa agar tidak sering  

menggunakan kopi terutama pada malam hari kerana kopi terbukti dapat 

mengakibatkan masalah kualitas tidur yaitu dari aspek jumlah jam tidur yang 

berkurang, frekuensi tidur yang lebih lama, kepuasan dan kedalaman tidur 

yang menurun serta dapat menyebabkan gangguan untuk beraktivitas pada 

pagi hari. Dengan mengurangi mengkonsumsi kopi pada malam hari dan 

tidak tidur larut malam, akan dapat meningkatkan kembali efisiensi tidur dan 

menambah waktu tidur (kurang lebih 8 jam perhari) sehingga akan 

memperbaiki kualitas tidur. Minum kopi di pagi hari juga merupakan waktu 

terbaik, karena nantinya akan menambah energi sebelum mulai beraktifitas. 

Dengan batasan konsumsi kafein kopi 300 mg per hari (kira-kira 3 cangkir 

kopi per hari), tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan pada kalangan 

dewasa (IFIC, 2007). Berdasarkan uraian di atas penulis ingin melakukan 

penelitian mengenai hubungan perilaku dalam mengkonsumsi kopi dengan 

kualitas tidur mahasiswa semester 6 Fakultas Teknik di Universitas 

Muhammadiyah Ponorogo . 

1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas,  maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang  “hubungan perilaku dalam mengkonsumsi kopi  dengan 

kualitas tidur mahasiswa semester 6 Fakultas Teknik di Universitas 

Muhammadiyah Ponorogo”. 
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1.3. Tujuan Penelitian  

1.3.1. Tujuan umum 

Untuk  mengetahui hubungan perilaku dalam mengkonsumsi 

kopi  dengan kualitas tidur mahasiswa semester 6 Fakultas Teknik di 

Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 

1.3.2.  Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi jenis kopi yang dikonsumsi mahasiswa semester 6 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 

2. Mengidentifikasi kualitas tidur mahasiswa semester 6 Fakultas 

Teknik Universitas  Muhammadiyah Ponorogo 

3. Menganalisis hubungan perilaku dalam  mengkonsumsi kopi dengan 

kualitas tidur mahasiswa semester 6 Fakultas Teknik di universitas 

muhammadiyah Ponorogo. 

1.4 Manfaat  

 1.4.1 Manfaat Teoritis 

1. Bagi Institusi (Fakultas Ilmu Kesehatan) 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau tambahan 

materi dalam pembelajaran mata kuliah keperawatan promosi 

kesehatan. 

1. Bagi Peneliti  

Menambah wawasan dan memperluas ilmu pengetahuan bagi 

peneliti tentang hubungan perilaku mahasiswa dalam  mengkonsumsi 

kopi terhadap kualitas tidur di universitas muhammadiyah Ponorogo. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini sebagai referensi peneliti selanjutnya khususnya 

untuk meneliti perilaku dalam  mengkonsumsi kopi dengan  kualitas 

tidur di universitas muhammadiyah Ponorogo. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1. Bagi peneliti lebih lanjut 

Hasil penelitian ini dapat dikembangkan untuk penelitian selanjutnya 

dan dapat digunakan sebagai bahan penelitian yang sama di daerah 

lain. 

2. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi ilmiah 

tentang perilaku dalam  mengkonsumsi kopi dengan  kualitas tidur 

mahasiswa semester 6 Fakultas Teknik di universitas muhammadiyah 

Ponorogo. 

1.5 Keaslian Penelitian 

1. Daswin, N. B. T., 2013 telah melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

Kafein Terhadap Kualitas Tidur Mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Universitas Sumatera Utara, dengan menggunakan 30 mahasiswa semester 

VII sebagai sampel yang dipilih secara consecutive sampling menunjukkan 

hasil bahwa kualitas tidur 53,3% orang yang mendapat kopi berkafein 

berkualitas sedang dan 73,3% orang yang mendapat kopi dekafein 

berkualitas baik. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama 

meneliti tentang jenis kopi dan kualitas tidur serta respondennya, yaitu 

mahasiswa. Perbedaannya adalah pada penelitian ini bersifat eksperimental 



6 
 

 

dengan tujuan mengetahui apakah ada pengaruh dari 2 kelompok yang 

ingin diteliti tanpa ingin mengetahui sebab-akibat. 

2. Ain, Ria Churin, 2016 melakukan penelitian yang berjudul Hubungan 

Antara Konsumsi Kopi Bersama Rokok dan Kualitas Tidur pada Sopir Bus 

di Terminal Arjosari Malang, penelitian ini bersifat analitik observasional 

dengan desain cross sectional menggunakan purpose sampling dengan 81 

responden, dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa konsumsi 

kopi bersama rokok memiliki kualitas tidur yang buruk sebanyak 46,9% 

dan kualitas tidur baik 13,5%, responden yang tidak mengkonsumsi kopi 

bersama rokok memiliki kualitas tidur 6,2% dan memiliki kualitas tidur 

buruk 33,3%, yang dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan 

yang bermakna antara konsumsi kopi bersama rokok dan kualitas tidur 

pada sopir bus di terminal Arjosari Malang. Persamaan pada penelitian ini 

terletak pada kopi dan kualitas tidur. Perbedaannya adalah pada rokok dan 

jenis kopinya, serta responden dimana penelitian ini tidak meneliti pada 

mahasiswa, namun pada supir bus.  

3. Khairani, Mitra, 2017 melakukan penelitian dengan judul Pengaruh 

Minuman Kopi terhadap Kualitas Tidur Mahasiswa/i Angkatan 2015 

Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, penelitian bersifat 

analitik dengan metode cross sectional terhadap 100 mahasiswa/i angkatan 

2015 di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Hasil 

menunjukkan bahwa pada mahasiswa/i yang mengonsumsi kopi 

didapatkan kualitas tidur baik sebesar 24%, kualitas tidur buruk sebesar 

81,3%, sedangkan pada mahasiswa/i yang tidak mengonsumsi kopi 
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didapatkan kualitas tidur baik sebesar 76%, kualitas tidur buruk sebesar 

18,7%. Persamaan pada penelitian ini terletak pada konsumsi kopi dan 

kualitas tidur pada mahasiswa. Perbedaannya, pada penelitian ini meneliti 

responden yang konsumsi kopi dan tidak mengkonsumsi kopi. 

 

 

 


