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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tidur merupakan salah satu kebutuhan dasar seseorang yang wajib 

dipenuhi. Seperti kebutuhan dasar lainnya, tidur memegang peranan penting 

dalam keberlangsungan aktivitas sehari-hari seseorang. Sebuah penelitian 

pada hewan coba telah mendemonstrasikan bahwa tidur merupakan hal yang 

esensial untuk bertahan hidup. Tidur memiliki peran dalam fungsi 

homeostasis, termoregulasi normal, penyimpanan energi, pengendalian emosi, 

dan konsolidasi memori.1,2 

Meskipun sekitar sepertiga waktu dari hidup kita digunakan untuk tidur, 

terkadang seseorang lupa akan seberapa pentingnya memiliki kualitas tidur 

yang baik.3 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Gaultney, terdapat 27% 

mahasiswa yang memiliki risiko setidaknya mengalami satu macam gangguan 

tidur.4 Prevalensi mahasiswa kedokteran yang memiliki kualitas tidur yang 

buruk cenderung tinggi, hal ini dikemukakan oleh Almojali di dalam 

penelitiannya bahwa sekitar 76% mahasiswa kedokteran memiliki kualitas 

tidur yang buruk.5 Abdulghani mengemukakan dalam penelitiannya bahwa 

sebanyak 36,6% mahasiswa kedokteran memiliki kebiasaan tidur yang 

abnormal.6 Banyak mahasiswa memiliki kualitas tidur yang buruk karena 

mahasiswa cenderung tidur larut malam dan bangun lebih awal di pagi hari 
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untuk mempersiapkan diri mengikuti kuliah pagi. Ketika minggu ujian tiba, 

terkadang beberapa mahasiswa memilih untuk tidak tidur atau begadang demi 

mempersiapkan diri menghadapi ujian. Selain dari kebiasaan tidur larut malam 

yang sering dilakukan oleh mahasiswa, faktor lainnya yang dapat membuat 

kualitas tidur menjadi buruk adalah sleep hygiene tidak adekuat, penggunaan 

gadget sebelum tidur, dan mengonsumsi kafein atau minuman berenergi 

sebelum tidur.7 

Kualitas tidur buruk yang berkepanjangan akan bermanifestasi pada  

gangguan fisik misalnya obesitas, diabetes, penyakit kardiovaskuler, 

hipertensi, dan gangguan psikis misalnya kecemasan, depresi, dan kecanduan 

alkohol.8 Kualitas tidur yang buruk juga akan mengakibatkan gangguan fungsi 

kognitif dan gangguan fungsi neurobehavior seseorang, dimana salah satunya 

adalah memori kerja yang melambat.2,9 

Memori kerja dapat digambarkan sebagai sistem memori yang terlibat 

dalam proses reasoning, pembelajaran, dan pemahaman.10 Oleh karena itu, 

memori kerja memegang peranan penting dalam keberlangsungan aktivitas 

sehari-hari. Seseorang dengan gangguan memori kerja mengalami kesulitan 

mengingat informasi yang baru saja diterima dan sering lupa akan kegiatan 

yang sedang mereka lakukan atau kegiatan yang akan mereka kerjakan. Hal 

ini dapat membuat seseorang cenderung memiliki perilaku inatentif serta 

merasa dirinya kewalahan dan frustrasi.11,12 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih 

dalam korelasi kualitas tidur dengan kapasitas memori kerja yang dilakukan 
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pada kelompok mahasiswa, khususnya mahasiswa tingkat akhir Program Studi 

Kedokteran Umum Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah terdapat korelasi antara kualitas tidur dengan kapasitas memori 

kerja pada mahasiswa tingkat akhir? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui korelasi kualitas tidur dengan kapasitas memori kerja 

pada mahasiswa tingkat akhir. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kapasitas 

memori kerja pada mahasiswa tingkat akhir. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat untuk Ilmu Pengetahuan 

Menambah informasi mengenai korelasi kualitas tidur dengan 

kapasitas memori kerja. 

1.4.2 Manfaat untuk Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai landasan 

untuk penelitian berikutnya. 
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1.4.3 Manfaat untuk Pelayanan 

Memberikan informasi mengenai pentingnya memiliki kualitas 

tidur yang baik. 

 

1.5 Orisinalitas Penelitian 

Tabel 1. Penelitian terdahulu 

Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Gildner TE, Liebert MA, 

Kowal P, Chatterji S, 

Snodgrass JJ. Associations 

between sleep duration, 

sleep quality, and cognitive 

test performance among 

older adults from six 

middle income countries: 

results from the study on 

global ageing and adult 

health (SAGE). 2014 13 

Tempat penelitian: 

6 negara (China, 

Ghana, India, Rusia, 

Afrika Selatan, dan 

Meksiko) 

Desain: 

Studi longitudinal 

Subjek: 

Lansia yang berumur 

>50 tahun 

Variabel: 

- Kualitas tidur 

- Durasi tidur 

- Nilai tes kognitif 

Individu yang tidur 6-9 

jam per harinya 

memiliki nilai kognitif 

yang lebih tinggi. 

Kualitas tidur subjektif 

juga berkorelasi positif 

dengan nilai kognitif. 

McCann, dkk.  The 

relationship between sleep 

and working memory in 

children with neurological 

conditions. 2016 14 

Tempat penelitian: 

Western Australian 

statewide 

neuropsychological 

service, Australia 

Desain: 

Cross-sectional 

Subjek: 

237 anak berusia 6–11 

tahun 

Variabel: 

- Kualitas tidur 

- Adanya dengkuran 

- Mengantuk pada 

siang hari 

- Memori kerja 

verbal dan spasial 

- Kapasitas 

Kualitas tidur yang 

buruk diasosiasikan 

dengan kinerja 

komponen eksekutif 

verbal memori kerja 

pada anak dengan  

gangguan neurologis. 
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penyimpanan 

- Kecepatan 

pemrosesan 

 

Pratiaksa, Ardian.  

Hubungan Kualitas Tidur 

dengan Kapasitas Memori 

Kerja pada Siswa Sekolah 

Menengah Atas. 2015 15 

Tempat penelitian: 

Sekolah Menengah 

Atas Negeri 4 

Surakarta 

Desain: 

Cross-sectional 

Subjek: 

66 Siswa kelas X SMA 

Negeri 4 Surakarta 

Variabel: 

- Kualitas tidur 

- Kapasitas memori 

kerja verbal 

Terdapat hubungan 

positif kuat yang 

signifikan antara 

kualitas tidur dengan 

kapasitas memori 

kerja. 

Gerry. Hubungan Antara 

Kualitas Tidur dengan 

Kapasitas Memori Kerja 

pada Pekerja Pabrik di PT. 

Sari Warna Asli, 

Karanganyar. 2017 16 

 

Tempat penelitian: 

PT. Sari Warna Asli, 

Karanganyar 

Desain: 

Cross-sectional 

Subjek: 

110 orang pekerja 

pabrik (usia 18-45 

tahun) 

Variabel: 

- Kualitas tidur 

- Kapasitas memori 

kerja verbal 

Tidak terdapat 

hubungan antara 

kualitas tidur dengan 

kapasitas memori kerja 

pada pekerja pabrik di 

PT. Sari Warna Asli. 

 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada 

tempat, subjek penelitian, variabel, dan instrumen yang digunakan. Subjek 

penelitian ini adalah mahasiswa tingkat akhir Program Studi Kedokteran Umum 

Universitas Diponegoro Semarang. Peneliti menggunakan operation span task 

dan rotation span task untuk menilai kapasitas memori kerja verbal dan 

visuospasial. 


