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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Gambaran khas remaja yaitu pencarian identitas, kepedulian akan

penampilan, rentan terhadap masalah komersial dan tekanan dari teman

sekelompok (peer group) serta kurangnya kepedulian terhadap masalah kesehatan.

Selain itu remaja juga ingin mendapatkan penampilan fisik yang ideal dengan cara

merubah gaya hidup, salah satunya perubahan perilaku makan (IDAI, 2013).

Arisman (2009) menyebutkan remaja rentan terhadap penyakit karena percepatan

pertumbuhan dan perkembangan tubuh pada remaja, gaya hidup dan perilaku

makan remaja yang berlebihan.

Perubahan perilaku makan seperti diet tidak sehat, minum obat pelangsing,

makan tidak teratur, ngemil, jarang sarapan pagi, makan fast food, jajanan yang

tidak memenuhi kebutuhan asupan gizi (IDAI, 2013). Berdasarkan hasil

wawancara yang dilakukan oleh salah satu remaja berinisial NHP menyatakan

bahwa:

“untuk menghilangkan rasa minder atau malu terhadap bentuk tubuh yang
kurang ideal, NHP termotivasi untuk menurunkan berat badan dengan cara
minum obat pelangsing, tidak makan malam, tidak makan cemilan,
olahraga dan hanya makan siang saja”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, remaja yang memiliki bentuk tubuh

yang kurang ideal melakukan berbagai cara untuk mendapatkan bentuk tubuh

yang ideal salah satunya adalah perubahan perilaku makan. Perilaku makan yang
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tidak teratur menjadi penyebab risiko terjadinya masalah nutrisi atau gangguan

makanan, magh, pusing, anemia, dan lain-lainnya (Gibney, 2008).

Corputty (2004) juga menjelaskan bahwa ketika remaja termotivasi untuk

mendapatkan bentuk tubuh yang langsing atau ideal perilaku makan remaja mulai

tidak terkontrol seperti 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.

Bagi sebagian remaja lainnya yang tidak terlalu memikirkan perubahan

penampilan fisik (tubuh dan wajah), memilih untuk lebih tetap makan bahkan

lebih banyak makan dari porsi biasanya. Selain perubahan fisik yang terjadi pada

remaja, perubahan psikologis juga memicu peningkatan perilaku makan seperti

keadaan suasanan hati (senang, sedih, stres). Hal ini dialami remaja yang memiliki

berat badan berlebih terutama ketika mengalami keadaan stres. Menurut Gibney

(2008) dalam keadaan stres perilaku makan seseorang yang mengalami berat

badan berlebih (obese) lebih tinggi dibandingkan orang yang memiliki berat

badan normal.

Perilaku makan menurut Notoatmodjo (2007) adalah respon individu

terhadap makanan. Perilaku ini meliputi pengetahuan, persepsi, sikap dan praktik

terhadap makanan serta unsur-unsur yang terkandung di dalamnya (gizi, vitamin),

dan pengelolaan makanan yang berhubungan dengan kebutuhan tubuh. Perilaku

makan yang tidak sesuai dengan asupan energi seseorang akan berdampak pada

kesehatan. Hal ini diperkuat oleh penelitian Setyorini (dalam Widianti & Candra,
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2012) tahun 2010 di SMA Negeri 4 Semarang menunjukkan bahwa sebagian

besar (87,1%) remaja putri belum menjalankan perilaku makan yang baik, dan

hanya (12,9%) remaja putri yang sudah menjalankan perilaku makan yang baik.

Untuk di negara yang sedang berkembang, sekitar 27% remaja putra dan

26% putri menderita anemia, sementara di negara maju angka tersebut hanya

berada pada bilangan 5% dan 7% (Arisman, 2009). Selain itu di Jakarta juga

terdapat 11,6% mengalami anoreksia nervosa dan 27% mengalami bulimia

nervosa (Tantiani & Syaiq, 2008). Perilaku makan yang tidak sehat akan

menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan pada remaja seperti anemia,

hipertensi, diabetes, penyakit kardiovaskular (Gibney,dkk, 2008).

Ketika telah memasuki masa remaja akhir hal ini setara dengan

Mahasiswa, mayoritas mahasiswa sudah memiliki pemikiran formal operasional

dan melihat kesehatan dengan cara yang lebih hipotesis dan abstrak, sehingga

mereka lebih cenderung menggambarkan kesehatan dengan menggunakan

komponen psikologis emosional, sosial, dan menganggap bahwa tingkah laku

mereka adalah hal yang penting bagi kesehatan mereka sendiri (Millstrein dalam

Santrock, 2003).

Berdasarkan pernyataan di atas, mahasiswa akan melakukan berbagai cara

untuk mendapatkan bentuk tubuh yang ideal yaitu merubah gaya hidup termasuk

pada perubahan perilaku makan. Apabila perubahan perilaku makan yang tidak

sehat dilakukan secara terus menerus berdampak buruk pada mahasiswa dan tidak

sesuai akan asupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh maka akan menimbulkan

masalah kesehatan pada mahasiswa.
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Konsumsi makanan mempengaruhi jumlah asupan gizi di dalam tubuh.

Kurangnya konsumsi makanan baik secara kuantitas maupun kualitas menjadikan

daya tahan tubuh menurun dan rentan terhadap penyakit (Gibney, dkk, 2008).

Menurut Irianto (2007), terdapat beberapa kriteria makan sehat, yaitu frekuensi

makan 3 kali (pagi, siang, malam), cukup kuantitas (tergantung pada setiap

orangnya baik berat badan, jenis kelamin, usia, dan jenis kesibukannya), proporsi

makanan seimbang (karbohidrat, lemak, protein, air, mineral), sayuran dan

buahan, serta minum enam gelas air sehari.

Salah satu dari kebutuhan biologis adalah makan. Makanan akan

membentuk sel-sel tubuh, jaringan, organ, dan sistem organ yang akan menunjang

aktivitas setiap individu. Makanan yang sehat atau baik akan memberikan dampak

yang baik pula terhadap diri individu (Arisman, 2009).

Makan bukan disebabkan oleh rasa rapar, namun ada faktor-faktor yang

mempengaruhinya seperti faktor internal maupun eksternal. Faktor eksternal

seperti agama, pendidikan (Sulistyoningsih, 2011), lingkungan sosial (media dan

iklan) ekonomi, kultural atau budaya (Gibney,dkk, 2008; Sulistyoningsih, 2011).

Sedangkan faktor internal yaitu psikologis kepribadian, stres (emosi negatif),

suasana hati, citra rasa (Gibney, dkk, 2008), citra tubuh (Santrock, 2003).

Perilaku makan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya

adalah kepribadian. Kepribadian menurut Allport (dalam Alwisol, 2009) adalah

organisasi dinamik dalam sistem psikofisiologik seseorang yang menentukan

model penyesuaiannya yang unik dengan lingkungannya. Ada beberapa

pendekatan yang dikemukakan oleh para ahli untuk memahami kepribadian. Salah
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satu pendekatan yang digunakan adalah trait. Banyak ahli psikologi berkeyakinan

bahwa gambaran yang paling baik mengenai struktur trait dimiliki oleh five factor

model. Menurut five factor model adalah trait kepribadian digambarkan dalam

bentuk lima dimensi dasar (McCrea & Costa, dalam Mastuti, 2005). Kelima

dimensi dasar tersebut adalah neuroticism, conscientiousness, extraversion,

openness to experience, agreeableness (Mastuti, 2005).

Kepribadian dapat mempengaruhi kesehatan secara tidak langsung dengan

berperilaku yang baik atau buruk bagi individu (King, 2010). Penelitian yang

dilakukan oleh Hong (2013) menjelaskan terdapat hubungan positif antara tingkat

trait conscientiousness, sikap, dan perilaku makan sehat. Artinya

conscientiousness yang tinggi cenderung memiliki perilaku makan yang sehat dan

sikap dari orang-orang dengan conscientiousness yang rendah, terlepas dari

lingkungan sekitar. Menurut King (2010) bahwa individu yang tinggi pada trait

conscientiousness adalah orang yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan,

menyukai struktur dan cenderung akan menyelesaikan tugas-tugasnya.

Penelitian Elfhag dan Morey (2008) ini memberi gambaran bahwa

kepribadian neuroticism, memiliki kaitan dengan dimensi perilaku makan yaitu

restrained eating dan emotional eating. Untuk kepribadian conscientiousness

memiliki kaitan dengan salah satu dimensi perilaku makan yaitu restrained eating

dan external eating. Sedangkan extraversion, openness to experience,

agreeableness memiliki hubungan dengan perilaku makan pada orang obesitas

(gangguan makan). Dalam hal ini, belum pernah diteliti hubungan perdimensi

kepribadian dengan perilaku makan pada mahasiswa.
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Dimensi kepribadian conscientiousness yang cenderung dominan tinggi

yaitu seseorang yang teratur, berhati-hati, tepat waktu dan mampu bertahan

(Friedman & Schustack, 2006; McCrae dan Costa, dalam Feist & Feist, 2010).

Dalam hal pemilihan makanan, conscientiousness cenderung memiliki pemikiran

kritis dan berhati-hati terhadap apa yang dimakannya. Ketika kepribadian

conscientiousness merasa cocok dengan suatu produk makanan dari produsen

cenderung lebih sulit ke produsen yang lain. Bahan dan proses pengolahan

makanan yang higienis dan streril akan menarik minat conscientiousness pada

produk makanan tersebut (Gunawan & Moningka, 2008).

Pada dominan tinggi kepribadian neuroticism cenderung sensitif, mudah

cemas, sangat sadar akan dirinya sendiri, emosional dan rentan terhadap stres

(Friedman & Schustack, 2006 dalam Feist & Feist, 2010). Neuroticism cenderung

lebih jarang melakukan pergantian produk makanan. Kepribadian neuroticism

merasa nyaman dengan suatu makanan, hal ini membuat dirinya menjadi

bergantung pada suatu makanan merek tertentu (Gunawan & Moningka, 2008).

Kepribadian openness to experience merupakan seseorang yang penuh

dengan rasa penasaran terbuka dan memilih variasi, imajinatif, kreatif (Friedman

& Schustack, 2006; McCrae dan Costa, dalam Feist & Feist, 2010). Kepribadian

Openness to experience adalah yang lebih suka mengikut tren yang ada, terutama

dalam hal produk makanan. Meskipun suatu produk makanan yang ditawarkan

mengeluarkan potongan harga, tetapi openness to experience akan lebih suka

mencoba-coba dan berganti terhadap produk makanan yang baru keluar
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(mengikuti tren yang ada atau tidak mau ketinggalan) (Gunawan & Moningka,

2008).

Dimensi kepribadian agreeableness ini cenderung mudah percaya,

kooperatif dan hangat (Friedman & Schustack, 2006; McCrae dan Costa, dalam

Feist & Feist, 2010). kepribadian agreeableness lebih mudah terpengaruh oleh

perkataan orang dan promosi, sulit membuat keputusan tentang makanan yang

ingin dimakan, cenderung mengikuti perkataan teman dan suara terbanyak

(Gunawan & Moningka, 2008).

Kepribadian pada dimensi extraversion cenderung memiliki rasa kasih

sayang, ceria, senag dan sering berkumpul dengan teman-temannya,

menyenangkan, semangat, antusias, dominan dan komunikatif (Friedman &

Schustack, 2006; McCrae dan Costa, dalam Feist & Feist, 2010). Kepribadian

extraversion merupakan figur pemimpin dalam suatu kelompok, suka mengambil

keputusan tergesa-gesa juga mempengaruhi dirinya dalam dalam mengkonsumsi

suatu produk makanan (Gunawan & Moningka, 2008).

Uraian diatas menunjukkan bahwa kepribadian dapat mempengaruhi

perilaku makan yang baik atau tidak baik dalam kondisi dan situasi mahasiswa.

Kepribadian adalah salah satu faktor yang berpengaruh dalam merespon atau

menanggapi situasi yang dialami oleh mahasiswa. Berdasarkan uraian di atas,

penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara

kepribadian big five dengan perilaku makan pada mahasiswa UIN Suska Riau di

Pekanbaru Riau.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, ada beberapa rumusan masalah yang

diajukan dalam penelitian, yaitu :

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara

dimensi kepribadian extraversion dengan perilaku makan?

2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapathubungan antara

dimensi kepribadian agreeableness dengan perilaku makan?

3. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara

dimensi kepribadian concientiousness dengan perilaku makan?

4. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara

dimensi kepribadian neuroticism dengan perilaku makan?

5. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara

dimensi kepribadian openness to experience dengan perilaku makan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan maka ada beberapa tujuan

dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui hubungan antara dimensi kepribadian extraversion dengan

perilaku makan

2. Untuk mengetahui hubungan antara dimensi kepribadian agreeableness

dengan perilaku makan

3. Untuk mengetahui hubungan antara dimensi kepribadian concientiousness

dengan perilaku makan
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4. Untuk mengetahui hubungan antara dimensi kepribadian neuroticism dengan

perilaku makan

5. Untuk mengetahui hubungan antara dimensi kepribadian openness to

experience dengan perilaku makan.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, sejauh ini belum ada

dilakukan penelitian mengenai hubungan antara perilaku makan dengan

kepribadian big five pada remaja di Fakultas Psikologi UIN Suska Riau. Seperti

penelitian Elfhag dan Morey (2008), penelitian ini juga merupakan penelitian

hubungan korelasional pada variabel kepribadian dan perilaku makan. Penelitian

Elfhag dan Morey (2008), menggunakan Dutch Eating Behaviour Questionnaire

untuk mengukur perilaku makan, untuk penelitian ini menggunakan skala yang

dibuat sendiri oleh peneliti berdasarkan dimensi perilaku makan teori Van Strein

(dalam Elfhag & Morey, 2008). Untuk variabel kepribadian juga sama-sama

digunakan dalam penelitian ini, namun penelitian Elfhag dan Morey

menggunakan model kepribadian NEO Personality Inventory-Revised, sedangkan

penelitian ini menggunakan model kepribadian big five yang diadaptasi dari IPIP

(International Personality Item Pool).

Penelitian Tantiani dan Syafiq (2008), meneliti pada subjek yang sama

yaitu remaja, namun penelitiannya mengenai perilaku makan menyimpang di

Jakarta sedangkan penelitian ini mengenai perilaku makan saja di Pekanbaru.

Secara metode, Tantiani dan Syafiq menggunakan metode kuntitatif (kuesioner)
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dan kualitatif (wawancara mendalam dan tersrtruktur), sedangkan penelitian ini

menggunakan kuantatif (skala).

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan secara umum, pengembangan

ilmu psikologis tentang kepribadian, perilaku makan pada bidang Psikologi

Kesehatan, Psikologi Klinis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi mahasiswa, untuk memberi kontribusi kepada mahasiswa agar

menjaga perilaku makan dan meningkatkan pengetahuan mengenai

kepribadian mahasiswa.

b. Bagi universitas, untuk memberikan informasi dan arahan kepada kantin

kampus berkaitan dengan penyediaan makanan sehat dan higienis.

c. Bagi selanjutnya, untuk memberikan bahan informasi mengenai perilaku

makan dan kepribadian.


