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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

 Bertambahnya usia dalam kehidupan adalah suatu hal yang wajar, dan akan 

ada saatnya dimana seseorang menginjak usia remaja lalu menjadi seorang dewasa 

muda.  Orang-orang di kelompok usia remaja hingga dewasa muda sangat 

memperhatikan dan mementingkan penampilan.  Bentuk fisik dan penampilan 

adalah hal yang sensitif.  Penampilan fisik dapat berpengaruh terhadap kehidupan 

sosial seseorang, bahkan dapat berpengaruh terhadap kehidupan pribadi dan cara 

pandangnya terhadap dirinya sendiri.1   

 Body Image adalah suatu hal yang berpengaruh kepada orang-orang di usia 

remaja hingga dewasa muda.  Body Image berarti cara pandang, pemikiran, dan 

perasaan seseorang terhadap bentuk fisiknya sendiri.  Apapun yang dia rasakan 

mengenai fisiknya adalah hasil dari persepsi mengenai dirinya sendiri dan hal ini 

dapat mempengaruhi orang tersebut, baik secara positif maupun negatif.  Body 

Image bersifat subjektif dan mencakup banyak aspek.  Banyak faktor yang 

mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap tubuhnya, seperti faktor personal, 

interpersonal, biologis, dan kultural.  Media sosial menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi persepsi kita mengenai konsep Body Image yang sempurna.1,2 

 Body Image sangat mempengaruhi harga diri dan cara seseorang 

berinteraksi dan bersosialisasi.  Body Image yang buruk dapat membuat seseorang 

merasa terkucilkan dan menjadi penuh dengan kekhawatiran.1,4  
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Ada perbedaan pandangan mengenai Body Image antara jenis kelamin. 

Perempuan cenderung memiliki persepsi yang buruk terhadap Body Image-nya 

dibandingkan dengan laki-laki.  Perempuan dengan Indeks Massa Tubuh (IMT) 

yang masuk dalam kategori normal pun merasa bahwa berat badannya tetap 

berlebihan. Perempuan dengan IMT kurang dari normal tetap merasa butuh untuk 

menurunkan berat badannya agar dapat mencapai apa yang menurut mereka adalah 

bentuk tubuh yang ideal.   Hal ini terjadi karena menurut kaum perempuan, Body 

Image yang ideal adalah kurus. Bagi laki-laki, Body Image yang ideal adalah tubuh 

yang berotot dan maskulin, namun pandangan ini tergantung dari lingkungan 

sekitar dimana laki-laki itu berada.  Ini bukan berarti tidak memungkinkan bagi 

seorang laki-laki untuk mempunyai pandangan yang negatif terhadap Body Image-

nya, hanya saja hal tersebut tergantung dari apa yang menjadi nilai utama dari 

lingkungan sosialnya.3.4,5 

Indeks Massa Tubuh adalah pengukuran antopometrik yang 

membandingkan antara tinggi dan berat badan seseorang.  World Health 

Organization mengklasifikasikan Indeks Massa Tubuh menjadi 4, yaitu 

underweight, normal, overweight dan obese.  Kategori IMT manapun seseorang itu 

berada, pasti ada saja orang yang merasa tidak puas dengan bentuk tubuhnya 

sendiri.  Dalam sebuah meta-analisis yang dilakukan, kelompok usia dewasa muda 

yang dikategorikan dalam kategori IMT berlebih mempunyai 40% kecenderungan 

yang lebih tinggi untuk mengalami depresi, ditambah lagi dengan body shaming 

yang mereka terima dari lingkungan sekitar yang membuat mereka semakin merasa 

tertekan dan rendah diri.6,7,8 
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1.2.  Perumusan Masalah 

 Ada beberapa penelitian yang telah dilakukan untuk mencari hubungan 

antara Indeks Massa Tubuh, Body Image dan juga jenis kelamin.  Ada beberapa 

penelitian yang menunjukkan bahwa jika dibandingkan dengan laki-laki, 

perempuan cenderung mempunyai Body Image yang rendah terhadap dirinya 

sendiri walaupun IMT-nya normal.  Ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa 

ada peningkatan terhadap ketidakpuasan bentuk tubuh pada laki-laki, namun yang 

belum dilakukan dari penelitian sebelumnya adalah pengambilan sampel yang 

jumlahnya seimbang antara laki-laki dan perempuan, karena rata-rata penelitian 

sebelumnya menunjukkan jumlah perempuan lebih besar daripada laki-laki.  

 

1.3.  Pertanyaan Penelitian 

• Bagaimanakah gambaran Body Image pada mahasiswa dan mahasiswi 

Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan angkatan 2017? 

• Apakah responden mahasiswi dengan IMT normal juga tetap 

mengkhawatirkan Body Image? 

 

1.4.  Tujuan Penelitian 

 1.4.1.  Tujuan Umum 

• Mengetahui hubungan antara Indeks Massa Tubuh dengan Body 

Image pada mahasiswa dan mahasiswi di Fakultas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan angkatan 2017.  
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 1.4.2.  Tujuan Khusus   

• Mengetahui gambaran Body Image pada mahasiswa dan 

mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan. 

• Mengetahui gambaran Body Image pada mahasiswi Fakultas 

Kedokteran Universitas Pelita Harapan angkatan 2017 dengan 

Indeks Massa Tubuh yang normal. 

• Mengetahui kelompok Indeks Massa Tubuh mana yang punya 

pengaruh terburuk terhadap Body Image di kalangan mahasiswa 

dan mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Pelita Harapan 

angkatan 2017. 

 

1.5.  Manfaat Penelitian 

 1.5.1.  Manfaat Akademik 

• Menambah wawasan pengetahuan mengenai Body Image 

berdasarkan jenis kelamin. 

• Menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya. 

1.5.2.  Manfaat Praktis 

Untuk memberikan informasi bahwa cara pandang dan 

kesadaran seseorang terhadap bentuk tubuhnya adalah suatu hal 

yang sangat serius dan menyadarkan orang agar tidak melakukan 

body shaming terhadap sesama karena dapat memberi dampak yang 

buruk/negatif terhadap diri seseorang. 

 


