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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang  

 Stress adalah bagian yang tidak terhindarkan dari kehidupan yang dapat dialami oleh 

setiap orang, termasuk remaja. Salah satu manifestasi psikologis terhadap stress adalah 

kecemasan. Menurut data dari Riskesdas (2007) remaja yang mengalami kecemasan 

mencapai 11,8%.Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (KMK) No 265/ 

Menkes/ SK/ II/ 2010 tentang pedoman komunikasi otak untuk meningkatkan kesehatan 

intelegensia pada remaja, kecemasan muncul karena ketidakmampuan remaja dalam 

memenuhi tugas perkembangan sebesar 47,7%.Sebagai contoh nyatanya adalah seperti jari 

tangan dingin, detak jantung makin cepat, berkeringat dingin, kepala pusing, tidur tidak 

nyenyak dan dada sesak. Selain itu data dari Riskesdas (2013) menunjukkan prevalensi 

gangguan mental emosional secara nasional pada penduduk Indonesia dengan usia >15 

tahun sebesar 6,0% dan untuk Jawa Tengah sebesar 4,7%.  

 Ketika remaja merasa stress atau tertekan akan mengakibatkan munculnya emosi 

yang tidak stabil dan mengakibatkan tubuh mengalami peningkatan hormon kortisol sebagai 

respon dari stress. Ketika hormon kortisol dalam tubuh meningkat, maka akan mengakibatkan 

peningkatan nafsu makan sebagai upaya dari tubuh untuk menyediakan energy yang 

dibutuhkan untuk merespon stress yang dialami. Pada akhirnya ketika remaja mengalami 

stress, mereka akan mencari makanan sebagai pelarian untuk mengatasi emosi mereka yang 

tidak stabil sehingga akan mengakibatkan terjadinya gangguan pola makan emosional, atau 

yang lebih dikenal dengan istilah “Emotional Eating”.  

 Emotional eating atau rasa ingin untuk makan banyak adalah salah satu gangguan 

pola makan yang sering muncul dan dialami di kalangan remaja karena emosi yang tidak 

stabil,Menurut Arrow (1995) emotional eating adalah keinginan untuk makan ketika timbul 

perasaan emosional seperti frustasi, cemas, dan depresi. Sedangkan menurut Bennet (2003) 

mengungkapkan bahwa emotional eating merupakan peningkatan asupan makanan dalam 

menanggapi emosi negatif dan dapat dianggap sebagai maladaptive yang digunakan untuk 

mengatasi perasaan yang sulit. 

 Perilaku emotional eating yang dialami oleh remaja dapat menimbulkan berbagai 

gangguan kesehatan dan penyakit yang membahayakan seperti obesitas. Obesitas adalah 

kondisi kronis akibat penumpukan lemak dalam tubuh yang sangat tinggi. Kondisi tersebut 

dalam waktu lama menambah berat badan hingga mengalami kegemukan. Penumpukan 

lemak tubuh ini meningkatkan risiko gangguan kesehatan serius, seperti penyakit jantung, 

diabetes atau hipertensi (Alodokter.com). Oleh karena itu remaja perlu untuk mengontrol 
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emosi mereka agar tidak makan secara berlebihan karena dapat berdampak negatif bagi 

kesehatan mereka, seperti sakit perut yang diiringi sesak dan perut kembung bahkan mual 

dan muntah. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh remaja untuk dapat mengatasi 

emotional eating,yaitu seperti bercerita mengenai masalah yang sedang dihadapi kepada 

teman dan sahabat ataupunkeluarga terdekat.Kemudian mencoba menenangkan diri sejenak 

ketika muncul rasa ingin makan sehingga dapat mengambil keputusan yang berbeda untuk 

tidak makan. Dan berolahraga untuk meningkatkan mood dan energy sehingga dapat 

menurunkan tingkat stress yang dialami. Namun sayangnya tidak semua remaja memahami 

dan melakukan hal-hal tersebut ketika mereka mengalami masalah yang berat sehingga 

membuat mereka terjebak dalam perasaan stress. Sebetulnya para remaja tidak mengetahui 

solusi tentang emotional eating yang diakibatkan oleh tingkat stress yang mereka alami. 

 Melihat tingginya stress sekitar 38 persen yang dialami oleh para remaja sehingga 

mengakibatkan gangguan makan secara berlebihan yang dapat menimbulkan dampak negatif 

bagi kesehatan.(Lifestyle.Kompas.Com,2018).Sebenarnya sudah banyak buku-buku yang 

membahas mengenai emotional eating tersebut,akan tetapi buku ini kurang diminati oleh 

kalangan remaja karena banyak anak remaja yang tidak suka membacadan isi dari buku 

tersebut hanya tulisan saja yang membuat pembaca menjadi tidak tertarik dan bosan. 

(Lifestyle.Kompas.Com,2018). 

Rata-rata orang Indonesia pada usia antara 19 sampai 23 tahun hanya membaca buku 

3-4 kali per minggu, dengan durasi waktu membaca per hari rata-rata 30-59 menit. Jumlah 

buku yang ditamatkan per tahun rata-rata hanya 5-9 buku. Hal tersebut diungkapkan oleh 

Menteri Koordinator Bidang Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani 

di gedung Perpustakaan Nasional Jakarta, (Senin, 26/3/2018). Yang diambil dari hasil 

penelitian perpustakaan Nasional tahun 2018. 

Karena masih minimnya tingkat baca para remaja, maka dari itu banyak anak remaja 

yang tidak mengetahui solusi tentang permasalahan emotional eating.Sehingga di butuhkan 

adanya panduan tentang cara mengatasi emotional eating pada remaja. Tidak banyak buku 

visual yang membahas tentang emotional eating seperti contoh buku Stop Eating Your 

Emotions yang ditulis oleh Isabelle Huot, maka dibuat suatu perancangan yang dapat 

dikomunikasikan dengan gambar karena orang lebih mudah menangkap sesuatu dengan 

melihat dengan mata, Adapun perancangan tersebut adalah dengan menggunakan desain 

komunikasi visual (DKV). Menurut Danton Sihombing (2015) yang mengatakan bahwa desain 

komunikasi visual (DKV) adalah desain grafis yang mempekerjakan berbagai perangkat 

seperti marka, simbol, uraian verbal yang ditampilkan lewat tipografi dan gambar. Visualisasi 

tersebut ditampilkan baik dengan teknik fotografi ataupun ilustrasi. Dan juga, beberapa 

perangkat tersebut diterapkan dalam dua fungsi, yaitu sebagai perangkat visual dan 
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perangkat komunikasi. Oleh sebab itu peneliti mengambil judul “Perancangan Visual 

Panduan Cara Mengatasi Emotional Eating Untuk Remaja Di Kota Semarang”. 

 

1.2 Rumusan masalah  

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan 

pertanyaan penelitian sebagai berikut :Bagaimana Merancang Panduan Untuk Mengatasi 

Emotional Eating Pada Remaja di Kota Semarang Melalui Komunikasi Visual? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini didasari pada rumusan masalah yang dirumuskan, maka tujuan 

pada penelitian ini adalah :Untuk memberikan panduan cara mengatasi emotional eating 

untuk remaja di Kota Semarang melalui komunikasi visual. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Untuk Masyarakat : 

Dengan penelitian yang dilakukan, diharapkan akan dapat merubah pola pikir 

,menambah wawasan dan pengetahuan para remaja di kota Semarang dalam 

mengatasi emotional eating yang terjadi ketika merasa stress.  

2. Untuk Institusi 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan masukan bagi kampus 

serta menambah khasanah perpustakaan yang selanjutnya dapat bermanfaat bagi 

mahasiswa lain sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.  

3. Untuk Peneliti : 

Dengan penelitian yang dilakukan diharapkan akan menambah wawasan dan 

pengetahuan penulis terutama tentang masalah yang berkaitan dengan Emotional 

Eating.  

 

1.5 Metode Perancangan 

1.5.1 Target Penelitian 

 Metodologi perancangan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metodologi 

penelitian Kuantitatif dan kualitatif,mempunyai target penelitian yang akan digunakan dalam 

penelitian ini adalah remaja yang berusia antara 17 tahun sampai 23 tahun, dengan sampel 

sebanyak 50 orang remaja di kota Semarang.Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data 

melalui penyebaran kuesioner online baik melalui buku maupun penelitian terdahulu yang 

memiliki hubungan dengan penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar 

pengaruh tingkat emotional eating pada remaja di kota Semarang. 
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1.5.2 User Research 

Sebagian besar remaja tidakmengetahui akan bahaya tentang emotional eating akibat 

dampak dari tingkat stress yang diderita oleh para remaja. Sehingga terkadang tanpa disadari 

tetap melakukan emotional eating, hal ini dapat dilihat dengan perubahan pada diri remaja itu 

sendiri, yaitu tentang: 

1.5.2.1 Tingkah laku  

- Karena sudah terbiasa dengan melakukan emotional eating pada saat mengalami 

stress. Contohnya : remaja pada saat mengalami stress seringkali makan untuk 

menghilangkan dan setidaknya untuk meminimalkan rasa stresnya, karena dengan 

makan maka rasa stress tersebut dapat dialihkan dan bahkan dihilangkan dari pikiran 

mereka.  

- Malas melakukan kegiatan yang positif seperti olah raga.  

Contohnya : remaja pada saat mengalami stress mempunyai rasa malas yang 

mendalam untuk melakukan kegiatan apapun, sehingga kegiatan positif pun jarang 

dilakukan pada remaja yang stress dan hanya melakukan hal-hal yang tidak 

menambah berat pikiran mereka.  

1.5.2.2 Kebutuhan  

- Ingin hidup sehat 

Contohnya : manusia pasti mempunyai keinginan untuk hidup sehat sampai tua, 

maka yang dilakukannya dengan melakukan cara hidup yang sehat, misalnya makan 

makanan yang sehat dan berolah raga.(Lifestyle.Kompas.Com,2018). 

- Menghindari rasa stress 

Contohnya : manusia pasti tidak mempunyai keinginan untuk mengalami stress, 

karena stress dapat mengganggu kesehatan tubuh seseorang, maka manusia 

dianjurkan untuk berpikiran dan melakukan tindakan yang positif dalam menghadapi 

kehidupan. (Lifestyle.Kompas.Com,2018). 

1.5.2.3 Permasalahan 

- Terserang penyakit yang berhubungan dengan emotional eating  seperti obestitas 

atau kegemukan yang berlebihan. 

- Sakit perut yang diiringi sesak, kembung bahkan mual dan muntah. 

1.5.2.4 Sikap 

-  Kurangnya kepedulian terhadap kesehatan tubuhnya sendiri. 

- Kurangnya kesadaran diri bahwa emotional eating berdampak negatif untuk 

kesehatan. 

1.5.3 Pengetahuan 

 Masih banyak remaja yang kurang peduli akan kesehatan tubuh mereka karena 

melakukan emotional eating yang berlebihan, mereka lebih mementingkan emosi dan dafsu 
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makan dengan melakukan emotional eating untuk menghilangkan rasa stress yang 

dideritanya dan mereka merasa nyaman melakukannya. Hal ini menjadi suatu kebiasaan yang 

dapat membahayakan bagi kesehatan tubuh mereka sendiri. 

 

1.5.4 Latar belakang penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan dengan empat metode penelitian, agar nantinya 

mendapatkan data yang lebih akurat dan tidak bersifat subjektif. Berikut adalah beberapa 

metode yang akan dilakukan: 

1.5.4.1 Angket Kuesioner 

Penyebaran angket ini ditujukan kepada para remaja di kota Semarang, dengan usia 

anak remaja dari 17 tahun hingga usia 23 tahun. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa 

besar tingkat emotional eating pada remaja di kota Semarang dan mengetahui apakah 

mereka sadar akan dampak negatif yang disebabkan oleh emotional eating yang berlebihan  

serta untuk membuktikan bahwa para remaja yang mengalami stress kurang peduli terhadap 

kesehatan tubuh mereka. 

1.5.4.2 Wawancara 

Dengan melakukan wawancara yang ditujukan kepada alumni fakultas psikologi unika 

untuk mengetahui dampak dari emotional eating yang berlebihan. Agar data yang diambil 

lebih efektif dari para remaja yang mengalami stress dengan melakukan emotional eating. 

1.5.4.3 Studi Literatur 

Metode studi literatur akan dilakukan dengan cara membaca berbagai buku, artikel 

dan website yang berkatian tentang dampak yang ditimbulkan emotional eating bagi 

kesehatan tubuh dan untuk mengetahui teori-teori mengenai desain komunikasi visual. 

1.5.4.4 Internet 

Bertujuan untuk mendapatkan data yang tidak dapat diperoleh melalui buku dan yang 

berkaitan dengan pentingnya pengetahuan tentang emotional eating terhadap kesehatan 

tubuh para remaja. 

 

1.5.5 Initial Concept 

Dari permasalahan yang sudah didapat, yaitu dampak negatif yang ditimbulkan oleh 

emotional eating terhadap kesehatan tubuh dan para remaja yang kurang peduli terhadap 

kesehatan tubuhnya dengan melakukan emotional eating yang dikarenakan mengalami rasa 

stress. Hal tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan buruk yang akan terus dilakukan terus 

menerus oleh para remaja. 

Berhubungan dengan permasalahan yang terjadi, maka akan dilakukan sebuah 

kampanye sosial tentang kesehatan tubuh yang berkaitan dengan emotional eating. Dengan 

permasalahan minimnya para remaja yang tidak mengetahui tentang dampak negatif yang 
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ditimbulkan oleh emotional eating terhadap tubuh manusia dan untuk memberikan sebuah 

edukasi kepada para remaja untuk tidak melakukan emotional eating yang ternyata tanpa 

disadarimempunyai dampak yang negatif bagi kesebatan tubuh. 

1.6 Skema Perancangan 

Berdasarkan penjelasan diatas dan tahapan-tahapan yang ada dalam penelitian ini, 

maka dibuat skema perancangan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 
Skema Perancangan Penelitian 

 
1.7 Tinjauan Pustaka 

1.7.1 Pustaka 

1.7.1.1 Jurnal Persepsi Tubuh Dan Gangguan Makan Pada Remaja (Jurnal Gizi Klinik 

Indonesia. Volume 11 No.03, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian 

Bogor, Indonesia) 

Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah remaja memiliki masalah 

tentang harga diri, mereka sering melakukan kesalahan persepsi terhadap tubuhnya 

yang dapat menyebabkan perilaku diet yang salah. Tujuan penelitian tersebut untuk 

menentukan hubungan persepsi citra tubuh dan gangguan makan pada 

remaja.Metode penelitian menggunakan metode Multidimensional Self-Relationship 

Questionnaire-Appearance Scale (MBSRQ-AS) yang digunakan untuk menilai 

persepsi citra tubuh dan Eating Attitude Test 40 (EAT-40) yang digunakan untuk 

memprediksi gangguan makan.Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa ada 

korelasi yang signifikan antara persepsi citra tubuh dengan gangguan makan. 

Hubungan yang terkait dengan penelitian saya adalah tentang gangguan 

keinginan makan yang salah pada remaja, sehingga mengakibatkan dampak negatif 

bagi tubuh seperti obesitas atau kegemukan yang berlebihan. 

1.7.1.2 Jurnal Perancangan Buku Illustrasi Eating Disorder Bagi Remaja (Jurnal 

Universitas Telkom S1 Desain Komunikasi Visual, 2017) 

Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah bagaimana cara mengurangi 

asupan makanan yang terlalu banyak masuk kedalam tubuh, hal ini bisa diantisipasi 

dengan menjalankan puasamaupun memuntahkan makanan yang sudah dimakan 

atau biasa disebut dengan gangguan pola makan (Eating Disorder). Buku tentang 

Edukasi Gangguan Makan atau Eating Disorder ini diharapkan menjadi media yang 

dapat untuk menambah pengetahuan serta menumbuhkan kesadaran remaja 

mengenai gangguan makan (eating disorder), sehingga dapat mencegah masalah 

gangguan makan dalam kehidupan sehari-hari. 

Hubungan yang terkait dengan penelitian saya adalah tentang gangguan 

makan atau eating disorder yang muncul ketika seseorang mengalami perubahan 

dalam pola makannya. 

Kesimpulan  
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1.7.2 Studi Komparasi 

1.7.2.1 Perancangan Kenali Bahaya Emotional Eating (Seminar Unilever Jakarta Food 

Editor’s Club, Jakarta 18 Desember 2018)  

Stres memang faktor yang kerap terjadi dan biasanya dengan melakukan 

emotional eating. Oleh karena itu, tak heran berbagai macam cara pun dilakukan 

untuk mengatasi stres, salah satunya mengonsumsi makanan atau minuman yang 

disebut comfort food, seperti es krim, kue, coklat, kentang goreng dan pizza. 

Emotional eating memiliki tanda yang bisa kita kenali, seperti secara tiba-tiba 

muncul keinginan untuk makan makanan yang spesifik atau cenderung makan lebih 

dari biasanya, tetapi setelah itu merasa bersalah. Untuk mengatasi emotional eating 

perlu adanya edukasi pada individu yang terkait,misalnya menentukan makanan 

yang sehat untuk dimakan, membangun pola makan yang lebih baik, mengenali 

pemicunya dan membangun langkah untuk menghadapi stres. 

Hubungan yang terkait dengan penelitian saya adalah tentang mengenali 

bahaya emotional eating yang perlu diketahui oleh anak-anak dan remaja, dengan 

harapan untuk bisa menyadarkan para remaja untuk tetap mengutamakan kesehatan 

tubuh pribadi pada saat mengalami rasa stres. 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Stop Emotional Eating (1) 

Sumber : hellosehat.com 

 

 

1.7.2.2 Perancangan Kampanye Kesehatan Berkenalan Dengan “Emotional Eating” 

(Universitas Bina Nusantara, Fakultas Psikologi)  

Emotional eating dapat diartikan sebagai aktivitas makan yang disebabkan 

bukan karena lapar secara fisik, namun lebih disebabkan karena dorongan emosi 

tertentu, misalnya saja marah, sedih, atau bisa jadi senang. Rasa lapar yang 
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disebabkan oleh faktor emosional ini selamanya tidak akan pernah dipuaskan 

dengan makanan. Seseorang akan makan setiap kali dia merasa tertekan danketika 

setiap kali ada masalah maka makan yang dijadikan pelarian, sehingga menimbulkan 

prediksi bahwa masalah tidak akan selesai dan berat badan yang justru bertambah. 

Harapannya kegiatan makan yang dilakukan berdasarkan karena emosi bisa segera 

dihentikan dan dapat disimpan untuk nanti ketika benar-benar merasa lapar (fisik). 

Hubungan yang terkait dengan penelitian saya adalah tentang penggunaan 

karakter figur dalam menyampaikan pesan agar lebih peduli pada kesehatan diri 

pada saat mengalami rasa stres dan para remaja selalu dingatkan melalui pesan 

yang sudah disampaikan melalui karakter tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 Stop Emotional Eating (2) 

Sumber : hellosehat.com 
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