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4. PEMBAHASAN  

 

4.1. Alasan dan Metode Diet 

Salah satu usaha seseorang dalam mengendalikan berat badan adalah dengan 

melakukan diet. Berdasarkan hasil analisa univariat pada alasan melakukan diet, dari 

total responden 379 mahasiswa diperoleh 185 orang (48.81%) melakukan diet agar 

lebih sehat, 251 orang (66.23%) ingin mendapatkan bentuk badan yan menarik dan 

125 orang (32.98%) ingin mencegah kenaikan berat badan. Hasil penelitian tersebut 

juga menunjukan bahwa sebagian besar mahasiswa menginginkan tubuh yang ideal 

dan menarik. Menurut Jacobi et al dalam Erdianto (2009), keinginan untuk 

melakukan diet didasari oleh keinginan untuk menyamakan atau menyaingi bentuk 

tubuh orang lain yang dianggap lebih ideal, yang didukung oleh adanya peran media, 

kebiasaan makan waktu kecil, gangguan pencernaan, ketidakpuasan terhadap tubuh, 

pengaruh gender serta ras atau etnis. 

 

Keinginan untuk melakukan diet memicu timbulnya perilaku yang beragam pada tiap 

individu dalam hal kebiasaan makan, jumlah makanan yang dikonsumsi dan jenis 

makanan yang dimakan. Berdasarkan hasil analisis univariat metode diet pada 

mahasiswa UNIKA Soegijapranata, diperoleh dari total responden sebanyak 379 

mahasiswa, 196 orang (51.72%) mengurangi konsumsi karbohidrat, 147 orang 

(38.79%) mengurangi konsumsi lemak, 135 orang (35.62%) mengurangi konsumsi 

gula, 199 orang (52.51%) mengurangi frekuensi makan, 31 orang (8.18%) 

menggunakan obat pelangsing dan 163 orang (43.01%) melakukan olahraga yang 

lebih berat. Hasil ini menunjukan sebagian besar mahasiswa melakukan diet dengan 

mengurangi frekuensi makan dan mengurangi konsumsi karbohidrat. Tumiwa-

Bachrens (2016) mengatakan, beberapa makanan yang harus diperhatikan dalam 

menurunkan berat makan dengan melakukan pola makan sehat yaitu karbohidrat, 

lemak, gula, cara makan dan aktivitas tubuh. 
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Nasi putih merupakan sumber karbohidrat utama yang menjadi makanan orang di 

Indonesia. Di samping itu, perlu diketahui bahwa pola konsumsi nasi putih yang 

berlebihan, akan membuat seseorang rentan terhadap serangan diabetes. Dalam salah 

satu surat kabar, Bapak Gita Wirjawan menyatakn bahwa Indonesia merupakan 

negara pengidap diabetes tertinggi ke empat di dunia, yaitu sekitar 84 juta orang 

(Tumiwa-Bachrens, 2016). Nasi putih akan baik dikonsumsi apabila jumlah porsinya 

cukup, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Bisa juga bagi orang yang 

menginginkan nutrisi yang lebih dari nasi, dapat mengkonsumsi nasi merah. 

 

Lemak akan baik dikonsumsi jika merupakan lemak yang baik (unsaturated fats) 

terutama untuk kesehatan dan dapat menjaga agar berat badan tetap stabil. Dalam hal 

ini yang dikatakan lemak baik adalah kacang-kacangan yang tidak digoreng dan tidak 

berbumbu, biji-bijian, buah alpukat, ikan salmon, ikan tuna dan olive oil. Disamping 

makanan tersebut mengandung lemak yang baik, juga terkandung Omega 3 yang 

dapat mencukupi kebutuhan Omega 3 tubuh yang tidak dapat diproduksi sendiri. 

Sebaliknya, lemak jahat yang sebaiknya dihindari adalah junk food (lemak trans), 

daging merah, daging babi, daging ayam dengan kulit, dairy product, minyak palem, 

minyak jagung dan minyak kelapa (Tumiwa-Bachrens, 2016). 

 

Gula merupakan salah satu bahan makanan yang disukai berbagai kalangan terutama 

anak-anak dan dalam penggunaannya mengalami peningkatan baik di pabrik industri 

makanan/minuman, bakery maupun di rumah tangga. Jika diteruskan hal ini akan 

memicu bertambahnya penderita obesitas yang tidak dapat dipungkiri usia penderita 

penyakit ini semakin muda. Gula sederhana sangat mudah dibakar oleh tubuh, 

sehingga gula yang menambah tenaga dengan cepat, dapat terkuras dengan cepat 

pula. Hal ini menimbulkan rasa ketagihan karena membutuhkan gula kembali. 

Kelebihan gula sederhana dalam tubuh akan disimpan sebagai lemak yang dapat 

menambah berat badan tubuh (Tumiwa-Bachrens, 2016). 
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Selain mengkonsumsi makanan yang bernutrisi yang diolah dengan sehat, perlu 

dibiasakan juga mengkonsumsi makanan dengan cara yang baik. Tumiwa-Bachrens 

(2016) menganjurkan untuk makan 3 kali sehari, yaitu makan pagi, makan siang dan 

makan malam. Makan teratur dan tepat waktu dapat menjaga kebutuhan energi 

sehari-hari, menjaga suasana hati, mencegah rasa lapar yang berlebihan, menjaga 

stabilitas gula dan keinginan untuk ngemil. Makan malam sebaiknya di bawah jam 8 

malam karena akan berpengaruh terhadap jam biologi tubuh yang seharusnya 

beristirahat di malam hari. Selain makan teratur, perlu diperhatikan juga untuk makan 

yang cukup dan  tidak berlebihan karena seseorang membutuhkan makan untuk 

kebutuhan energi, bukan menghibur diri. 

 

Pola makan yang sehat untuk menurunkan berat badan ternyata juga harus didukung 

dengan adanya olahraga dan istirahat yang cukup. Olahraga dibutuhkan untuk 

membantu menurunkan berat badan dan juga menurunkan kolesterol jahat dalam 

tubuh. Setidaknya olahraga dilakukan 5 kali dalam seminggu, dengan melakukan 

olahraga 30 menit per harinya. Perlu diketahui bahwa olahraga baik dilakukan tidak 

dalam keadaan perut kosong, selambatnya 4 jam sebelum tidur dan tidak hanya 

cardio exercise tetapi juga olahraga strength excersice (Tumiwa-Bachrens, 2016). 

 

4.2. Karakterstik Indeks Massa Tubuh (IMT), Perilaku Diet dan Body 

Dissatisfaction 

Berdasarkan hasil univariat IMT, perilaku diet dan body dissatisfaction menunjukan 

bahwa mahasiwa rata-rata memiliki status gizi yang normal (58.05%), namun 

sebagian besar merasa tidak puas dengan bentuk tubuhnya (80.74%), sehingga 

mereka melakukan diet yang cenderung ke arah tidak baik (66.49%). Rifsyina (2015) 

dalam penelitiannya mengatakan bahwa penyimpangan perilaku makan (diet tidak 

baik) oleh mahasiswi yang melakukan diet 5-18 kali lebih tinggi dibandingkan 

mahasiswi yang tidak berdiet. Penelitian dalam Husna (2013) juga menunjukan 40% 

perempuan melakukan pengurangan berat badan secara tidak baik seperti mengalami 



24 

 

 

 

gangguan makan, berpuasa, penggunaan obat pencahar berlebihan dan membirakan 

tubuh kelaparan. Beberapa penelitian tersebut menunjukan bahwa seseorang yang 

melakukan diet sebagian besar cenderung mengarah pada perilaku diet yang tidak 

baik. 

 

Erdianto (2009) mengatakan bahwa 38.8% perempuan melakukan diet pada kondisi 

IMT yang normal. Penelitian ini juga menunjukan semua responden pernah 

melakukan diet dan lebih dari separuhnya  220 orang (58%) memiliki IMT normal. 

Hal ini disebabkan oleh ketiakpuasan terhadap tubuh karena adanya standar bentuk 

tubuh ideal tertentu dan keinginan untuk menyamakan bentuk tubuh dengan orang 

lain.  

 

4.3. Korelasi antara IMT dan Perilaku Diet Terhadap Body Dissatisfaction 

Korelasi hubungan body dissatisfaction terhadap IMT menunjukan adanya hubungan 

yang signifikan dan sangat lemah antara kedua variabel (p=0.000 dan r=0.140). 

Sementara itu, nilai koefisien korelasi tersebut bernilai positif, artinya hubungan 

antara body dissatisfaction terhadap IMT merupakan hubungan yang searah, dimana 

mahasiswa dengan nilai body dissatisfaction tinggi diikuti dengan IMT yang tinggi. 

 

Dari hasil penelitian di atas, mahasiswa UNIKA yang sebagian besar tergolong dalam 

IMT nomal hingga gemuk cenderung merasa tidak puas sehingga melakukan diet. 

Hal ini terjadi karena adanya keinginan untuk menyamakan diri dan kembali kepada 

individu tersebut memandang negatif citra tubuhnya sendiri. Menurut Yosephine 

(2012), media merupakan salah satu hal yang berpengaruh dalam terbentuknya citra 

tubuh seseorang. Iklan-iklan dengan model bertubuh ideal dan profesional menjadi 

standar dan tolak ukur secara sadar maupun tidak sadar. Dengan  tercapainya bentuk 

tubuh yang ideal dan berat badan yang diinginkan menurut mereka dapat menunjuang 

setiap kegiatan individu dengan baik. 
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Hubungan antara body dissatisfaction dan perilaku diet menunjukan adanya 

hubungan  yang signifikan dan sangat lemah antara kedua variabel (p=0.000 dan r = -

0.095). Nilai koefisien korelasi tersebut bernilai negatif, artinya hubungan antara 

body dissatisfaction terhadap perilaku diet merupakan hubungan yang tidak searah, 

sehingga semakin tinggi nilai body dissatisfaction maka perilaku diet yang cenderung 

mengarah ke diet tidak baik. Menurut Husna (2013), perilaku diet yang tidak baik 

pada mahasiswa terjadi karena tidak adanya arahan atau petunjuk dokter atau ahli gizi 

selama melakukan diet. Sering didapati bahwa diet yang dijalankan tidak sesuai 

dengan aturan kesehatan dan hanya mengutamakan cara mendapatkan badan yang 

ideal cepat dan mudah dengan mengesampingkan resikonya.  

 

Seseorang yang memiliki body dissatisfaction yang rendah akan menilai positif citra 

tubuhnya sehingga timbul kepercayaan diri dan menganggap dirinya sudah cukup 

baik tanpa adanya diet. Begitu pula sebaliknya jika body dissatisfaction seseorang 

tinggi akan menilai negatif citra tubuhnya sehingga muncul pemikiran bahwa dirinya 

tidak menarik dan memerlukan perubahan salah satunya dengan melakukan diet. 

Melihat dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa body dissatisfaction 

sedikit berpengaruh dengan perilaku diet mahasiswa karena walaupun body 

dissatisfaction rendah sekalipun, mahasiswa tetap melakukan diet. Hal ini didukung 

dengan hasil penelitian Dion (2008) pada 120 responden yang membuktikan bahwa 

sekitar 60% responden merasa tidak puas terhadap bentuk tubuh mereka dan 

melakukan diet untuk mendapatkan bentuk badan yang ideal, sedangkan sisanya 

sekitar 40% merasa puas terhadap tubuhnya tetapi tetap melakukan diet untuk 

mempertahankan berat badan. 




