
BAB I                                                                                          

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah                                                                   

Persepsi tentang citra tubuh yang negatif akan mempengaruhi tindakan seseorang 

untuk melakukan upaya pengurangan konsumsi makan. Keinginan untuk memiliki 

bentuk tubuh yang sempurna dan persaingan di dunia remaja membuat para remaja 

melakukan perilaku yang tidak tepat dalam mencapai tubuh yang ideal dengan 

melakukan diet yang terlalu ketat. Diet ketat yang dilakukan para remaja dapat berujung 

pada kebiasaan makan yang kurang baik yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya 

eating disorder sehingga akan berdampak negatif pada status gizi. 

Gizi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan tingkat kesehatan dan 

kesejahteraan manusia dan mempunyai hubungan erat antara tingkat keadaan gizi 

dengan konsumsi makanan. Tingkat keadaan gizi optimal akan tercapai apabila 

kebutuhan gizi optimal terpenuhi, apabila konsumsi gizi makanan pada seseorang tidak 

seimbang dengan kebutuhan tubuh maka akan terjadi terjadi malnutrisi. Malnutrisi 

mencakup gizi lebih (overweight) dan gizi kurang (underweight). Status gizi pada 

remaja harus selalu diperhatikan karena remaja masih dalam keadaan tumbuh dan 

pembentukan diri yang mungkin dapat merubah keadaan status gizinya.  

Gizi pada remaja merupakan suatu hal yang harus diperhatikan, banyak dampak 

yang akan dialami oleh remaja ketika mengalami malnutrisi. Secara nasional prevalensi 

status gizi pendek pada remaja umur 16 – 18 tahun adalah 31,4% (7,5% sangat pendek 

dan 23,9% pendek), sedangkan di Provinsi Bali prevalensi status gizi pendek pada 
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remaja umur 16 – 18 tahun adalah 10,6% (0,1% sangat pendek dan 10,5% pendek). 

Prevalensi status gizi kurus pada remaja umur 16 - 18 tahun secara nasional sebesar 

9,4% (1,9% sangat kurus dan 7,5% kurus), dan di Provinsi Bali prevalensi status gizi 

kurus pada remaja umur 16 – 18 tahun adalah 5,0% (0% sangat kurus dan 5,0% kurus). 

Dan prevalensi status gizi gemuk pada remaja umur 16 – 18 tahun secara nasional 

sebanyak 7,3% (5,7% gemuk dan 1,6% obesitas), dan di Provinsi Bali prevalensi status 

gizi gemuk pada remaja umur 16 – 18 tahun adalah 14,0% (2,0 gemuk dan 12,0% 

obesitas), (Riskesdas 2013). 

Riskesdas 2018 menunjukkan adanya peningkatan prevalensi status obesitas 

sentral pada anak umur ≥ 15 tahun di Indonesia sebagai berikut 18,8% (Riskesdas 

2007), 26,6% (Riskesdas 2013), 31,0% (Riskesdas 2018). Prevalensi obesitas sentral 

pada anak umur ≥ 15 tahun di Bali masih menunjukkan peningkatan yaitu 35,0% dan 

prevalensi paling tinggi di wilayah Indonesia yaitu berada di Sulawesi Utara yaitu 

42,5% (Riskesdas 2018). Status gizi pada remaja harus selalu diperhatikan karena 

remaja masih dalam keadaan tumbuh dan pembentukan diri yang mungkin dapat 

merubah keadaan status gizinya.  

Gangguan makan merupakan suatu sindrom psikiatrik yang ditandai oleh pola 

makan yang menyimpang yang terkait dengan karakterisik psikologik yang 

berhubungan dengan makan, bentuk tubuh, dan berat badan. Penyebab dari gangguan 

makan antara lain : citra tubuh, biologis, psikologis, sosial, keluarga, media, dan budaya 

Gangguan makan yang paling sering terjadi pada remaja adalah anoreksia nervosa, 

bulimia nervosa, dan binge eating disorder. (Soetjiningsih, 2004). 



 3   
 

Hasil penelitian yang membuktikan bahwa dari 61 remaja perempuan pada 

Modeling School di Jakarta, Sebagian besar remaja putri dalam penelitian ini belum 

menjalankan perilaku makan yang baik. Berdasarkan hasil wawancara menggunakan 

kuesioner diketahui bahwa sebanyak 40 sampel (67.8%) mengalami eating disorder, 

sedangkan yang tidak mengalami eating disorder 19 sampel (32.2%). Penelitian lain 

juga menunjukkan adanya gangguan makan pada remaja putri di modeling school Bogor 

pada tahun 2012 dari 50 sampel, 25 sampel (25%) mengalami gangguan makan dan 25 

sampel (25%) normal (Einar Kjelsa, 2004). 

Citra tubuh adalah sikap seseorang terhadap tubuhnya secara sadar dan tidak 

sadar. Sikap ini mencakup persepsi dan perasaan tentang ukuran, bentuk, fungsi 

penampilan, dan potensi tubuh saat ini dan masa lalu yang berkesinambungan 

dimodifikasi dengan pegalaman - pengalaman baru setiap setiap individu bagi 

kebanyakan remaja putri, tubuh yang kurus, kecil, dan langsing merupakan bentuk 

tubuh yang sempurna. Remaja putri yang kelebihan berat badan seringkali dikucilkan 

oleh lingkungannya karena budaya yang menekankan bahwa kecantikan diukur dari 

penampilan. Bahkan penampilan yang menarik dianggap menjadi suatu cara atau jalan 

menuju kesuksesan. Hal tersebut membuat banyak remaja putri menjadi tidak puas 

terhadap bentuk tubuhnya.  

Penelitian Kusumajaya, dkk. (2008) mengungkapkan bahwa dari 324 sampel 

diperoleh hasil tentang persepsi terhadap bentuk tubuhnya yang mereka miliki saat ini 

sebanyak 39,8% sampel menyatakan memiliki bentuk tubuh yang normal (ideal). Akan 

tetapi sebanyak 23,8% sampel memiliki persepsi citra tubuh negatif atau menganggap 

diri mereka lebih gemuk dari berat badan yang sebenarnya. Citra tubuh yang negatif 
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akan meningkatkan kecenderungan mengalami gangguan makan. Makin besar 

kesenjangan antara berat badan sesungguhnya dengan berat badan yang diinginkan, 

makin besar pula usaha yang dilakukan untuk memperbaiki penampilannya dan 

semakin tinggi juga risiko remaja tersebut melakukan diet yang tidak sehat. 

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah persepsi tentang citra tubuh, gangguan makan, dan status gizi 

siswa SMAK Santo Yoseph Denpasar ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum  

 Mengetahui persepsi tentang citra tubuh, gangguan makan, dan status gizi siswa 

SMAK Santo Yoseph Denpasar. 

2.  Tujuan khusus  

a. Mengidentifikasi Persepsi Citra Tubuh Siswa SMAK Santo Yoseph Denpasar. 

b. Mengidentifikasi Gangguan Makan Siswa SMAK Santo Yoseph Denpasar. 

c. Mengidentifikasi Status Gizi Siswa SMAK Santo Yoseph Denpasar. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dan pengetahuan 

mengenai persepsi citra tubuh, gangguan makan, dan status gizi serta mampu 

meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi situasi yang terjadi pada siswa 

SMAK Santo Yoseph Denpasar. 

 

2. Manfaat teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai pengetahuan dan sumbangan 

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) khususnya tentang 

persepsi citra tubuh, gangguan makan, dan status gizi siswa SMAK Santo Yoseph 

Denpasar. 


