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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Perilaku Diet 

1. Defenisi Perilaku Diet 

Polivy dan Herman (1988) mengungkapkan perilaku diet merupakan 

usaha yang bertujuan untuk menurunkan berat badan yang dapat dilakukan 

dengan berbagai cara namun tetap berfokus pada pengaturan pola makan oleh 

pelaku diet. Notoatmojo (2007) yang mengutip pendapat Robert Kwick 

menyatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organism 

yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari. Perilaku diet menurut 

Stunkard and Messick (1985) adalah mengendalikan makan secara normal 

dengan tidak mengkonsumsi makanan yang dapat memicu tubuh untuk 

menjadi over wight dengan cara menahan diri untuk tidak makan secara 

berlebihan dalam berbagai situasi. 

Diet berasal dari kata yunani yang artinya cara hidup. Menurut Kim dan 

Lennon (2006), perilaku diet adalah pengurangan kalori untuk mengurangi 

berat badan. Perilaku merupakan setiap tindakan yang dipergunakan sebagai 

alat atau cara untuk mencapai tujuan tertentu, sehingga kebutuhan terpenuhi 

atau suatu kehendak terpuaskan. Selain itu, definisi perilaku diet menurut 

Hartanto (2006) adalah kebiasaan yang diperbolehkan dalam hal makanan 

dan minuman yang dimakan oleh seseorang dari hari ke hari, terutama yang 

khusus dirancang untuk mencapai tujuan dengan memasukkan atau 

mengeluarkan bahan makanan tertentu. 
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Ahli lain, Siregar (2009) berpendapat bahwa perilaku diet adalah perilaku 

pengaturan makanan dan minuman yang dikonsumsi seseorang secara rutin 

untuk menjaga kesehatan. 

Selama diet dilakukan secara proporsional dengan memperhatikan 

kebutuhan-kebutuhan tubuh, diet bisa membuat berat badan berkurang dan 

tubuh tetap sehat. Akan tetapi, bila diet dilakukan secara sembarangan bisa 

berakibat fatal, terutama bagi remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan 

karena kekurangan nutrisi dalam jenis dan jumlah yang tepat dapat 

menganggu pertumbuhan dan kesehatan tubuh secara keseluruhan. Berbeda 

dengan Wirakusumah (2001) memberikan definisi diet merupakan salah satu 

cara pengaturan makanan. Wirakusumah (2001) menambahkan diet juga bisa 

didefinisikan sebagai pengaturan makanan yang dianjurkan untuk tujuan 

tertentu. Pengaturan makanan ini dalam hal ini adalah membatasi jumlah 

asupan makanan yang dibutuhkan tubuh yang bersangkutan sehingga terjadi 

keseimbangan energi. 

 Berdasarkan definisi-definisi di atas, perilaku diet dapat diartikan 

sebagai usaha yang bertujuan untuk menurunkan berat badan yang dapat 

dilakukan dengan berbagai cara namun tetap berfokus pada pengaturan pola 

makan oleh pelaku diet.  

2. Aspek-Aspek Perilaku Diet 

Perilaku diet merupakan bagian dari pola makan, seperti yang dijelaskan oleh 

Corputty (2004) bahwa ketika remaja termotivasi untuk mendapatkan bentuk tubuh 

yang langsing atau ideal perilaku makan remaja 
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mulai tidak terkontrol sepeti mengurangi makan yang mengandung 

nilai gizi (telur, susu, dan sayuran), tidak makan pagi yang akan 

mempengaruhi kurangnya kadar glukosa dalam darah sehingga cadangan 

lemak akan diambil oleh tubuh yang menyebabkan tubuh tidak dapat 

melakukan aktivitas dengan baik. Menurut Amirta (2007) diet yaitu 

pengaturan pola makan yang sesuai dengan tujuan seseorang melakukan 

pengaturan makan tersebut. Bila pengaturan pola makan tersebut bertujuan 

untuk menurunkan berat badan maka total asupan makanan diatur agak lebih 

kecil dari yang dibutuhkan sehingga terjadi penurunan berat badan.  

Menurut Polivy, Herman dan Warsh (1988), aspek-aspek perilaku diet 

meliputi : 

a. Aspek Eksternal.  

Aspek eksternal mencakup situasi yang berkaitan dengan faktor 

makanan itu sendiri, baik dari segi rasa, aroma, dan penampilan makanan. 

b. Aspek Emosional.  

Bagi pediet ketika sedang marah atau sedih akan meningkatkan 

konsumsi makanan atau memiliki nafsu makan yang lebih besar. 

c. Aspek Pengekangan (restraint).  

Teori restraint dikembangkan oleh Herman dan Polivy (Strauss, 

Doyle & Kreipe, 1991) yang mengemukakan bahwa pola makan individu 

dipengaruhi oleh keseimbangan antara faktor-faktor fisiologis yaitu 

desakan terhadap keinginan pada makanan dan usaha untuk melawan 

keinginan tersebut. 
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Menurut Stunkard dan Messick (dalam Charles B Cristian, 1985 ) 

Manusia memiliki hubungan yang rumit dengan makanan. Dalam sejarah, 

masalah utama adalah ketersediaan dan makanan yang sulit untuk 

menemukan. Salah satunya adalah ketersediaan makanan siap saji dan metode 

pengolahan yang membuat makan lebih cepat untuk di konsumsi. Selain 

ketersediaan makanan, adanya stres, kurang tidur dan faktor psikologis 

memainkan peran utama dalam menentukan jumlah dan jenis makanan yang 

kita makan. Tiga dimensi perilaku makan manusia diidentifikasi berada dalam 

domain “tidak terkendali Makan”, “Emotional Eating” dan “Restraint 

Cognitif”. Tiga Faktor perilaku diet (TFEQ) beberapa perilaku diet dan faktor 

psikologis yang mempengaruhi asupan makanan antara lain : 

a.  Uncontrolled Eating Domain (hunger) 

Kecenderungan untuk makan lebih banyak dari biasanya karena 

kehilangan kontrol atas asupan yang disertai dengan perasaan subjektif. 

Ada pula sensitivitas ekstrim terhadap rangsangan eksternal yang mungkin 

membuat remaja ingin makan lebih banyak. Remaja yang memiliki asupan 

energi yang lebih tinggi adalah Remaja laki-laki dan remaja perempuan 

dalam kategori ini sama. 

b. Cognitif Restraint Domain 

Pembatasan asupan makanan untuk mengontrol berat badan atau 

meningkatkan berat badan. Remaja perempuan lebih tinggi di banding 

remaja laki-laki dalam kategori ini. Ada juga asupan alkohol dan remaja 
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cenderung memilih makanan yang rendah lemak dan asupan 

protein yang tinggi. 

c. Emotional Eating Domain 

Ketidakmampuan untuk menahan emosional atau rasa malu. Orang 

yang mendapat skor tinggi dalam kategori ini cenderung lebih memilih 

buah, kue basah dan kue kering. Remaja perempuan akan lebih tinggi 

dalam kategori ini.  

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Diet 

Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku diet menurut Menurut 

Wardle dkk (1997) adalah : 

a. Kesehatan 

Individu dengan gangguan kesehatan tertentu Diet membatasi 

pengkonsumsian daging-dagingan banyak mengandung zat kolesterol 

(lemak) tinggi, garam dapat mencegah terjadinya gangguan penyakit 

jantung (heart disease). Hal ini membutuhkan diet makanan tertentu untuk 

mengendalikan zat-zat yang bisa mempengaruhi munculnya serangan pada 

penyakit yang dideritanya. 

b. Kepribadian 

 Tiap-tiap individu mempunyai sifat kepribadian masing-masing 

yang berbeda antara seseorang sengan yang lain, dan hal tersebut 

berpengaruh terhadap   perilakunya. Jika seseorang   merasa   tidak percaya 

diri maka ia akan melakukandiet untuk   mendapatkan   tubuh   yang   ideal. 
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c. Lingkungan 

Remaja tidak bisa dilepaskan dari pengaruh teman sebaya, karena 

ketika remaja ingin melepaskan diri dari keluarga maka mereka akan 

bergaul dengan kelompok teman sebayanya pengalaman bergaul dengan 

teman sebaya salah satunya adalah konformitas. Konformitas berarti motif 

untuk menjadi sama, sesuai, seragam dengan nilai-nilai, kebiasaan, 

kegemaran atau budaya teman sebaya (Yulianti, 2013). 

d. Jenis kelamin 

Menurut Smet (1994) jenis kelamin mempengaruhi perilaku 

seseorang. Pada tahun 1984 suatu perusahaan riset pasar melaporkan 

dengan pasti bahwa sebanyak 30% dari wanita Amerika dan 16 % pria 

melakukan diet. 

Croll (2005)  menjelaskan bahwa  faktor  pendorong remaja 

melakukan  perilaku diet  adalah  karena ingin mendapatkan bentuk tubuh 

ideal.  Bentuk   tubuh  ideal  akan   menyebabkan  remaja  merasa bahwa 

bentuk tubuhnya bisa diterima oleh lingkungan. Kondisi demikian 

menunjukan bahwa bentuk tubuh ideal berhubungan dengan identitas 

dirinya. Berdasarkan uraian  diatas  maka  dapat  disi   mpulkan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku diet pada remaja dapat 

dikelompokan  menjadi dua yaitu  faktor  internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal  adalah  faktor  yang berasal  dari diri sendiri  seperti  jenis 

kelamin, kepribadian, kondisi kesehatan, dan   bentuk   tubuh.   Sedangkan 

faktor  eksternal  adalah   yang berasal  dari  luar  diri  seperti  lingkungan. 
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Maka dari faktor-faktor perilaku diet menurut Wardle dkk (1997) di 

atas makan peneliti menyimpulkan bahwa konformitas mempengaruhi 

perilaku diet terletak pada faktor yang di pengaruhi oleh lingkungan karena 

remaja tidak dapat dilepaskan dari pengaruh teman sebaya untuk membantu 

remaja dapat memahami tentang identitas dirinya termasuk perilaku diet 

pada remaja. Remaja merupakan masa transisi dari masa anak – anak 

menuju masa dewasa. Perubahan – perubahan yang terjadi pada remaja 

cenderung akan menimbulkan berbagai permasalahan dan perubahan 

perilaku di kehidupan remaja.  

Salah satu bentuk perubahan perilaku pada masa remaja adalah 

perubahan perilaku diet baik mengarah ke perilaku diet yang sehat ataupun 

cenderung mengarah kepada perilaku diet yang tidak sehat dan cara remaja 

yang melakukan diet dengan 3 aspek yaitu diet sehat, diet tidak sehat, dan 

diet ekstrem. Sebagian remaja melakukan diet karena remaja bereaksi 

untuk lingkungan terutama teman sebaya karena remaja ingin menjadi 

sama dengan teman sebayanya. 

 

B. Konformitas 

1. Defenisi Konformitas 

Konformitas adalah perilaku sama dengan orang lain yang di dorong 

keinginan sendiri (Suharsono dan Wulan, 2009). Menurut Taylor, dkk (2009) 

menggatakan bahwa konformitas adalah secara suka rela melakukan tindakan 

karena orang lain juga melakukannya. Pengaruh sosial (kelompok) dimana 

individu mengubah sikap dan tingkah laku mereka agar sesuai dengan norma 



20 
 

sosial disebut dengan konformitas (Taylor, dkk 2009). Menurut 

Cialdini dan Golg Stein mengatakan bahwa konformitas adalah keinginan 

untuk mengubah keyakinan atau perilaku seseorang agar sesuai dengan 

perilaku orang lain (Taylor, dkk 2009).  

Menurut Notoatmodjo (2007) yang mengutip pendapat Robert Kwick 

menyatakan bahwa perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme 

yang dapat diamati dan bahkan dapat dipelajari. Baron dan Byrne (2004) 

mendefinisikan penyesuaian perilaku remaja untuk menganut norma 

kelompok acuan, menerima ide atau aturan-aturan kelompok yang mengatur 

cara remaja berperilaku sebagai konformitas. Seseorang melakukan 

konformitas terhadap kelompok hanya karena perilaku individu didasarkan 

pada harapan kelompok atau masyarakat. Konformitas adalah suatu tuntutan 

yang tidak tertulis dari kelompok teman sebaya terhadap anggotanya tetapi 

memiliki pengaruh yang kuat dan dapat menyebabkan munculnya perilaku-

perilaku tertentu pada anggota kelompok (Zebua dan Nurdjayadi, 2001). 

Berk (2009) mengatakan bahwa konformitas terhadap kelompok teman 

sebaya ternyata merupakan suatu hal yang paling banyak terjadi pada fase 

remaja. Sesuai dengan perkembangannya, tugas remaja menurut Hurlock 

(2002) adalah membentuk hubungan sebaya, banyak remaja bersedia 

melakukan berbagai perilaku demi pengakuan kelompok bahwa ia adalah 

bagian yang tidak terpisahkan dari kelompok tersebut. Chen-Yu dan Seock 

(2008), keinginan yang kuat untuk melepaskan diri dari keterikatan dengan 

orang tua membuat remaja mencari dukungan sosial melalui teman sebaya. 
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Kelompok teman sebaya menjadi suatu sarana sekaligus tujuan dalam 

pencarian jati diri. Menurut Dacey & Kenny (2010) konformitas dalam 

kelompok tidak selalu bersifat positif. Adanya keinginan untuk diterima dan 

diakui oleh kelompok ternyata cukup kuat untuk mendorong seseorang 

melakukan hal yang negatif. Wiggins (1994), Konformitas adalah 

kecenderungan untuk mengikuti keinginan dan norma kelompok (Zebua dan 

Nurdjayadi, 2001). 

Konformitas adalah suatu tuntutan yang tidak tertulis dari kelompok 

teman sebaya terhadap anggotanya tetapi memiliki pengaruh yang kuat dan 

dapat menyebabkan munculnya perilaku-perilaku tertentu pada anggota 

kelompok. Myers (1999), Konformitas merupakan perubahan perilaku sebagai 

akibat dari tekanan kelompok, terlihat dari kecenderungan remaja untuk selalu 

menyamakan perilakunya dengan kelompok acuan sehingga dapat terhindar 

dari celaan maupun keterasingan.  Baron dan Byrne (1994), Konformitas 

remaja adalah penyesuaian perilaku remaja untuk menganut norma kelompok 

acuan, menerima ide atau aturan-aturan kelompok yang mengatur cara remaja 

berperilaku. 

Berk (1993), Konformitas terhadap kelompok teman sebaya ternyata 

merupakan suatu hal yang paling banyak terjadi pada fase remaja.  Menurut 

Cialdini & Goldstein (Taylor, dkk, 2009). Konformitas adalah tendensi untuk 

mengubah keyakinan atau perilaku seseorang agar sesuai dengan perilaku 

orang lain. Kartono dan Gulo (2000). Konformitas adalah kecenderungan 

untuk dipengaruhi tekanan kelompok dan tidak menentang norma-norma 

yang 



22 
 

telah digariskan oleh kelompok. Seseorang melakukan konformitas 

terhadap kelompok hanya karena perilaku individu didasarkan pada harapan 

kelompok atau masyarakat. 

2. Aspek Konformitas 

Baron dan Byrne (2005) menyatakan bahwa seseorang konform 

terhadap kelompoknya jika perilaku individu didasarkan pada harapan 

kelompok atau masyaraka, menurut Baron dan Byrne (2005) aspek 

konformitas terdiri dari : 

a. Pengaruh Sosial Normatif 

Pengaruh sosial normatif adalah pengaruh sosial yang didasarkan pada 

keinginan individu untuk disukai atau diterima oleh orang lain. 

b. Pengaruh sosial informasional. 

Pengaruh sosial informasional adalah pengaruh sosial yang didasarkan atas 

adanya pengaruh menerima pendapat orang lain atau kelompok tentang 

dunia sosial. Salah satu alasan konformitas adalah perilaku orang lain 

sering memberikan informasi yang bermanfaat. Semakin besar kepercayaan 

individu terhadap kebenaran pendapat kelompok semakin mungkin akan 

menyesuaikan diri dengan kelompok dan akan meningkatkan konformitas 

pada kelompok tersebut. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Kesehatan sangat penting bagi kehidupan manusia, menjaga pola hidup 

sehat serta makan teratur akan mempengaruhi kesehatan pada tubuh manusia. 

Pada tahap perkembangan di usia remaja banyak mengalami perubahan baik 

fisik 



23 
 

maupun psikis.  Remaja yang sedang pada masa pencarian identitas diri 

cendrung responsive untuk menyesuaikan diri dengan lingungan tempat mereka 

besosialisi. Remaja mulai menyadari dan memperhatikan perubahan-perubahan 

yang terjadi pada dirinya terutama yang berkaitan dengan fisik. Hjelle dan Ziegler, 

(1992) menyebut remaja sebagai masa pencarian identitas dimana seorang remaja 

harus membentuk citra yang positif bagi dirinya agar dapat diterima oleh orang 

lain. 

Problema yang timbul pada pada masa remaja yang berkaitan dengan fisik 

dan motorik. Pada masa remaja ditandai dengan perkembangan fisik dan motorik. 

Pada masa remaja ditandai dengan perubahan fisik yang cepat. Keadaan fisik pada 

masa remaja dipandang sebagai suatu hal yang penting, namun ketika keadaan 

fisik tidak sesuai dengan harapannya akan dapat menimbulkan rasa tidak puas dan 

kurang percaya diri (Yulianti, 2013). Dengan adananya perubahan-perubahan 

tersebut sebagian remaja merasa tidak puas dengan tubuh yang dimilikinya 

sehingga keinginan untuk menjadi sama seperti apa yang menurutnya bagus dan 

agar bisa diterima oleh lingkungannya salah satunya adalah melakukan diet.  

Perilaku diet dikalangan remaja sudah sangat biasa dikalangan 

masyarakat, banyak sekali remaja bukan hanya remaja putri saja tetapi remaja 

putra pun sudah ikut melakukan diet untuk mendapatkan tubuh yang menurut 

mereka ideal dengan berbagai cara, tetapi terkadang diet yang mereka 

lakukan tidak sesuai dengan kesehatan yang nantinya akan berdampak buruk 

pada tubuh mereka sendiri, timbul berbagai penyakit sepeti magh, sakit 

lambung karena mereka yang memaksakan untuk tidak makan sama sekali 

padahal diet yang sehat tidak 
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demikian tetapi kurangnya pengetahuan remaja tentang apa itu diet maka 

terjadilah hal-hal yang demikian.  

Sebagian remaja, melakukan diet karena adanya dorongan untuk 

mengikuti teman-teman sebaya apalagi teman-teman di kelompoknya juga 

melakukan perilaku diet maka remaja mempunyai keinginan dan dorongan untuk 

ingin menjadi sama dengan kelompoknya, dimana teman bermain yang 

melakukan diet sehingga remaja yang tadinya tidak ada keinginan menjadi 

terdorong untuk ikut melakukan diet seperti teman-temannya yang lain. 

Terkadang tubuh yang mereka miliki sudah ideal tetapi karena adanya dorongan 

mengikuti teman-teman sebayanya sehingga banyak para remaja melakukan diet.  

Diet yang dilakukan remaja sangat beragam ada diantaranya yang 

melakukan olehraga rutin seperi yoga, kardio, gym yang akan membantu mereka 

mempercepat mendapatkan tubuh yang mereka inginkan. Sebaliknya, remaja juga 

melakukan diet tetapi tidak sesuai dengan standar kesehatan karena mereka tidak 

didampingi dengan olahraga dan memakan buah-buahan yang padahal nantinya 

akan membuat diet yang sedang dijalaninya akan menjadi bermanfaat dan akan 

tampak hasil pada tubuh mereka, apalagi jika mereka melakukannya dengan 

sungguh-sunggu dan rutin. Ketidakpuasan remaja lebih banyak dialami pada 

bagian tubuh tertentu yang mereka rasa tidak sesuai dengan teman-teman pada 

umumnya sehingga remaja menjadi minder dan tidak percaya diri. Bukan hanya 

karena itu,  remaja merasa tidak puas terhadap perubahan fisik yang terjadi ketika 

tubuh anak beralih menjadi dewasa.  
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Disamping itu, kekhawatiran untuk menjadi gemuk pada remaja memaksa 

mereka untuk mengurangi jumlah pangan yang seharusnya dimakan. Mereka juga 

melakukan diet yang sebenarnya malah tidak dianjurkan oleh ahli gizi. Salah satu 

faktor yang mempengaruhi remaja melakukan diet adalah lingkungan, maka tidak 

terlepas dari teman sebaya. 

Menurut (Dorian & Garfinkel (2007) setiap orang akan membandingkan 

antara keadaan dirinya sendiri dengan keadaan orang lain yang mereka anggap 

sebagai pembanding yang realistis. Oleh karena itu remaja sering membandingkan 

antara tubuhnya dengan tubuh teman-temannya yang menurutnya memiliki tubuh 

yang bagus. Sehingga banyak para remaja yang membandingkan tubuhnya dengan 

orang lain dan mengikuti orang lain untuk melakukan diet. Berk (2009) 

mengatakan bahwa konformitas terhadap kelompok teman sebaya ternyata 

merupakan suatu hal yang paling banyak terjadi pada fase remaja. Sesuai dengan 

perkembangannya, tugas remaja menurut Hurlock, (2002) adalah membentuk 

hubungan sebaya, banyak remaja bersedia melakukan berbagai perilaku demi 

pengakuan kelompok bahwa ia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari 

kelompok tersebut. 

Remaja yang rela melakukan sesuatu demi mendapatkan pengakuan dari 

kelompoknya dapat dikaitkan dengan perilaku diet yang seharusnya remaja tidak 

ingin melakukan hal tersebut tetapi karena adanya dorongan dari dalam diri 

remaja agar menjadi sama dengan kelompoknya dan mempunyai keinginan agar 

mendapatkan pengakuan serta penerimaan yang baik di dalam kelompoknya 

tersebut maka remaja rela melakukan hal agar bisa menjadi sama dengan 
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kelompoknya walaupun harus mengorbankan segala hal seperti contohnya 

kesahatan dan lain sebagainya. 

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan fisik 

yang terjadi pada masa remaja menimbulkan berbagai respon dan persepsi 

terhadap tubuh mereka. Remaja juga melakukan diet karena adanya dorongan dari 

remaja untuk dapat terlihat sama dengan kelompoknya dan ingin memiliki tubuh 

yang bagus sehingga remaja melakukan perilaku diet agar dapat diterima dan 

diakui oleh kelompoknya dan remaja merasa tubuh dan penampilan mereka 

kurang menarik dan kurang percaya diri, sehingga remaja cendrung melakukan 

penurunan berat badan dengan melakukan diet. 

 

D. Hipotesis 

Terdapat hubungan antara konformitas dengan perilaku diet pada remaja. 

 

 

 


