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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Keadaan kehidupan manusia saat ini sangat kompleks. 

Banyak  aktivitas dan  permasalahan harus dihadapi, yang 

tentunya akan menguras banyak energi baik secara fisik 

maupun psikis. Kondisi seperti ini tentunya menuntut 

seseorang untuk memiliki kondisi fisik dan mental yang sangat 

kuat (Adhitya, 2013). Salah satu cara menghadapi berbagai 

aktivitas fisik dan mental adalah  melalui pola hidup sehat, 

mengatur aktivitas olahraga, waktu istrahat,  dan manajemen 

stres. Diet adalah mengatur asupan nutrisi yang dibutuhkan  

tubuh (Barasi, 2007). 

Untuk mengetahui bagaimana kualitas hidup seseorang 

secara fisik, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah 

dengan menghitung indeks massa tubuh (IMT) seseorang. IMT 

didasarkan pada berat badan dan tinggi badan seseorang. 

Hasil akhir dari penghitungan IMT adalah diketahuinya kategori 

massa tubuh seseorang, apakah berkategori kurus, normal 

atau obesitas. Juga dapat diketahui apakah berat badan 

seseorang sudah ideal atau belum. Diet merupakan salah satu 
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upaya yang  dapat dilakukan untuk mendapatkan IMT 

berkategori normal (Adhitya,  2013). 

Pengetahuan mengenai diet tentunya sangat penting 

untuk dipahami oleh setiap orang. Dengan diet, seseorang 

dapat meningkatkan kualitas hidupnya, baik dalam hal 

kesehatan, kebugaran, bahkan dalam hal pekerjaan, dan lain 

sebagainya. Seperti saat seseorang melakukan olahraga 

dengan tujuan tertentu, seperti penurunan berat badan, 

penambahan berat badan, atau sekedar tujuan kesehatan. Diet 

dapat menjadi suatu upaya untuk mengoptimalkan hasil dari 

tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Kesalahan pemahaman 

mengenai diet, tentunya dapat mengurangi peluang seseorang 

untuk mencapai tujuan pelaksanaan diet. Misalnya, saat 

seseorang berlatih olahraga dengan tujuan mendapatkan 

tubuh yang ideal, hal tersebut tentunya perlu diimbangi dengan 

diet yang tepat. Namun jika orang tersebut tidak memahami 

mengenai diet atau cenderung salah memahami diet, tentunya, 

hasil dari latihan olahraga yang telah dilakukan tidak akan 

optimal. Tidak jarang juga diet yang salah menyebabkan sakit 

(Adhitya, 2013). Oleh karena itu, pengetahuan mengenai diet 

menjadi sesuatu yang penting untuk diketahui. 

Sebagian besar orang mengatakan  bahwa selama diet, 

mereka mengalami sakit yang memang sering dialami oleh 
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para pelaku diet, terutama ketika menahan lapar, yaitu gastritis 

atau yang dikenal dengan sakit maag dalam bahasa awam. 

Bagi mereka yang sudah pernah mengalami sakit maag atau 

gastritis, pasti akan sulit untuk melakukan diet, apalagi sampai 

menahan lapar, gastritis akut dapat terjadi karena pengaturan 

diet yang tidak teratur, jika tidak diobati dengan baik maka 

dapat berlanjut menjadi gastritis kronik. 

Masalah yang lebih spesifik muncul pada mahasiswa 

setelah peneliti observasi di Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, bahwa 

mahasiswa mengetahui tentang pengetahuan diet, tetapi 

dalam  perilaku diet penurunan berat badan, mahasiswa jarang 

melakukan sebagaimana mestinya. 

Ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan  

perilaku diet terhadap  penurunan berat badan. Mengacu pada 

latar belakang tersebut, maka dilakukan penelitian dengan 

judul Hubungan Pengetahuan dan Perilaku Diet Penurunan 

Berat Badan pada mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah Hubungan Pengetahuan dan perilaku diet penurunan 

berat badan pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Dan Ilmu 

Kesehatan, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

5.2.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan pengetahuan diet dan perilaku  

terhadap penurunan berat badan pada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran Dan Ilmu Kesehatan, Universitas 

Kristen Satya Wacana Salatiga. 

5.2.2 Tujuan Khusus  

1. Untuk mengetahui hubungan  pengetahuan diet 

terhadap penurunan berat badan pada mahasiswa 

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, 

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 

2. Untuk mengetahui  perilaku diet terhadap 

penurunan berat badan pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas 

Kristen Satya Wacana Salatiga. 

3. Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan 

dan perilaku diet penurunan berat badan pada  

mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu 

Kesehatan, Universitas Kristen Satya Wacana 

Salatiga. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai 

pihak sebagai berikut: 
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1. Secara teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

pertimbangan, referensi serta kajian evaluasi bagi pihak-pihak 

terkait dengan dunia kesehatan, dan  yang berkaitan dengan 

ilmu gizi. 

2. Secara praktis  

a. Bagi mahasiswa  

Memberikan pengetahuan mengenai diet yang tepat serta 

memberikan informasi mengenai pengetahuan dan perilaku 

diet yang baik, pada mahasiswa Fakultas Kedokteran dan 

Ilmu Kesehatan, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. 

b. Fakultas Kedokteran dan  Ilmu kesehatan  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu topik 

kajian yang dapat diteiti lebih lanjut, disesuaikan dengan 

topik riset yang ada di FKIK. 

 

 


