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PENDAHULUAN

 

1.1 Latar Belakang

Peningkatan kadar glukosa darah berisiko terjadi hiperglikemia. 

Hiperglikemia yang berkepanjangan menyebabkan kerusakan beberapa 

sistem tubuh terutama syaraf dan pembuluh darah. Komplikasi hiperglikemia 

yang sering terjadi adalah penyakit jantung, stroke, neuropati, retinopati, 

gagal ginjal dan risiko kematian (Kemenkes, 2013).

WUS (Wanita Usia Subur) adalah wanita yang masih dalam usia 

reproduktif (sejak menstruasi pertama sampai menopause), yaitu antara 15-

49 tahun (Kemenkes, 2017). Hiperglikemia dapat menghambat sekresi GnRH 

(Gonadotropin Releasing Hormone) dan LH (Luteinizing Hormone), 

sehingga beresiko terjadi hipogonadotropik, hypogonadisme dan infertilitas. 

Fungsi ovarium juga mengalami perubahan akibat terhambatnya 

steroidogenesis sel granulose dan theca sehingga mempengaruhi 

perkembangan folikel dan maturasi oosit. Perubahan tersebut dapat 

menyebabkan irregularitas siklus menstruasi (Khatimah, 2016). Keadaan 

tersebut dapat berpengaruh pada perencanaan kehamilan, karena untuk 

mempersiapkan kehamilan, seorang wanita perlu didukung dengan sistem 

reproduksi yang sehat.

Penelitian pada mahasiswa Bidan di Universitas Airlangga 

menunjukkan 56,5% mahasiswa memiliki kualitas tidur yang buruk 

(Sulistiani, 2016). Mahasiswa Kedokteran yang tidur kurang dari 7 jam 
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mengalami peningkatan kadar glukosa darah puasa 17,95 mg/dL (Arieselia, 

Tasia, & Sasmita, 2014). Kualitas tidur yang buruk mempengaruhi sistem 

neuroendokrin tubuh yang melibatkan hipotalamus, hipofisis dan kelenjar 

adrenal. Gangguan tidur meningkatkan aktifitas hipotalamus untuk 

mensekresi CRH (Corticotropin Releasing Hormone) (Maduka, Neboh, & 

Ufelle, 2015). CRH menstimulasi hipofisis anterior untuk mensekresi ACTH 

(Adrenocorticotropic Hormone). ACTH menstimulasi kelenjar adrenal untuk 

mensekresi hormon glukokortikoid seperti kortisol. Kortisol mempengaruhi 

metabolisme melalui glukoneogenesis yang menghasilkan glukosa (Fidel & 

Siregar, 2013). Peningkatan hormon kortisol berisiko meningkatkan kadar 

glukosa darah. 

Berkurangnya waktu tidur meningkatkan nafsu makan dan berisiko 

meningkatkan kadar glukosa darah (Kurnia, Mulyadi, & Rottie, 2017). GH

(Growth Hormone) mengalami penurunan dan mengakibatkan peningkatan 

ghrelin dan resistensi leptin. Ghrelin adalah hormon yang berfungsi 

meningkatkan nafsu makan. Leptin disekresi oleh lambung untuk 

menstimulasi rasa kenyang dan meningkatkan metabolisme. Fungsi hormon 

ghrelin sebagai stimulan dan leptin sebagai penekan mengakibatkan 

keseimbangan energi pada keadaan normal. Peningkatan resistensi leptin 

menurunkan efek penekanan leptin terhadap ghrelin. Hormon ghrelin yang 

tinggi meningkatkan nafsu makan (Klok, Jakobsdottir, & Drent, 2017). 

Peningkatan nafsu makan berisiko meningkatkan glukoneogenesis yang 

berlanjut pada perubahan kadar glukosa darah.
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Perubahan kadar glukosa darah diduga berhubungan dengan kualitas 

dan kuantitas tidur. Jika terbukti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar 

pencegahan dan intervensi awal hiperglikemia. Pencegahan hiperglikemia 

bermanfaat untuk mengurangi risiko kejadian penyakit jantung, stroke, 

neuropati, retinopati, gagal ginjal dan risiko kematian. Pencegahan 

hiperglikemia pada wanita usia subur bermanfaat untuk mengurangi resiko 

saat kehamilan dan persalinan seperti bayi lahir dengan makrosomia, 

kelahiran prematur, hipertensi, dan preeklampsia. Berdasarkan uraian diatas, 

maka dilakukan penelitian tentang hubungan kualitas dan kuantitas tidur 

dengan kadar glukosa darah wanita usia subur.

1.2 Rumusan Masalah

Apakah ada hubungan kualitas dan kuantitas tidur dengan kadar glukosa 

darah wanita usia subur?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis hubungan kualitas dan kuantitas tidur dengan kadar 

glukosa darah wanita usia subur.

1.3.2 Tujuan Khusus

1) Membuktikan hubungan kualitas tidur dengan kadar glukosa darah

wanita usia subur

2) Membuktikan hubungan kuantitas tidur dengan kadar glukosa darah

wanita usia subur
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1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan informasi ilmiah tentang hubungan kualitas dan kuantitas 

tidur dengan kadar glukosa darah wanita usia subur.

1.4.2 Manfaat Praktis

1) Manfaat bagi pelayanan kesehatan

Memberikan informasi tentang hubungan kualitas dan kuantitas 

tidur terhadap perubahan hormonal dan kadar glukosa darah sebagai 

dasar pencegahan hiperglikemia.

2) Manfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan

Menjadi acuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan 

penelitian selanjutnya.

1.5 Risiko Penelitian

Risiko dalam penelitian ini secara fisik dapat menimbulkan luka kecil 

berupa bekas tusukan jarum akibat pemeriksaan kadar gula darah, namun hal 

tersebut tidak akan membahayakan responden. Peneliti telah memberikan 

penjelasan tentang apa saja yang perlu dilakukan oleh responden selama 

penelitian dan risiko lain seperti berkurangnya waktu serta terganggunya 

kegiatan responden. Peneliti juga telah meminta persetujuan pada responden 

untuk memastikan bahwa responden menerima risiko dalam penelitian ini.




