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1.1 Latar Belakang 

PENDAHULUAN 

 

Indeks massa tubuh (IMT) adalah tolak ukur penilaian status gizi, yang 

dapat menjadi faktor risiko berbagai penyakit. IMT dipengaruhi oleh berbagai 

jenis faktor seperti pola makan, usia, asupan gizi. Meningkatnya kepedulian 

masyarakat terhadap kesehatan, menyebabkan banyak masyarakat yang 

mencari pola makan yang dapat mengurangi risiko untuk menderita penyakit. 

yang disebabkan oleh abnormalitas IMT, seperti penyakit kardiovaskuler, 

diabetes tipe 2, gangguan muskuloskeletal, dan kanker.
1,2,3

 

Menurut data Riskesdas 2013 didapatkan DKI jakarta merupakan provinsi 

kelima tertinggi dalam tingkat obesitas.
4
 Data ini diperkuat oleh data 

Kemenkes RI 2013 yang menyatakan peningkatan angka obesitas dari tahun 

2007 sampai tahun 2013.
5
 

Vegetarian merupakan pola makan yang berdasar pada konsumsi dari 

tumbuh – tumbuhan. Menurut riset yang dilakukan pada tahun 2013, 

menemukan bahwa, terdapat pengurangan IMT pada pola makan vegetarian. 

pengurangan risiko diabetes, pengurangan risiko penyakit iskemia pada 

jantung, penurunan tekanan darah.
6
 Penelitian lain pada tahun 2015 yang 

dilakukan oleh IVS (Indonesian Vegan Society) juga menemukan bahwa pola 

makan vegetarian dapat memenuhi sebagian besar gizi dengan baik.
7
 

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2005 menunjukkan adanya perbedaan 

IMT antara vegetarian dan non – vegetarian. Pada penelitian ini ditemukan 

bahwa non – vegetarian memiliki angka overweight yang lebih tinggi 

dibandingkan vegetarian.
8
 

Dalam hubungan antara pola makan vegtarian dengan gizi makro, yakni 

sebagaimana pola makan vegetarian cenderung lebih memiliki tingkat 
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karbohidrat yang lebih tinggi dibandingkan non – vegetarian, lemak dan 

protein yang lebih rendah dibandingkan dengan non – vegetarian.
9
 

Berdasarkan penelitian di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan  

penelitian “Perbandingan Asupan Gizi dan Indeks Massa Tubuh Pada Usia 

Produktif Vegetarian dan Non – Vegetarian di Pusdiklat Buddhis 

Maitreyawira Jakarta Barat”. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

 

Dengan meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap kesehatan, 

semakin banyak masyarakat yang ingin merubah pola makannya, untuk 

menghindari penyakit – penyakit yang dapat disebabkan oleh abnormalitas 

dari indeks massa tubuh. Selain itu, meningkatnya indeks masa tubuh yang 

berlebih di DKI Jakarta menempati posisi kelima dari seluruh provinsi di 

Indonesia dan telah menjadi masalah sejak tahun 2007.
5
 

Pola makan vegetarian merupakan pola makan yang berbasis tumbuh – 

tumbuhan dan telah dilakukan banyak riset. Hasil riset menunjukkan bahwa 

dengan pola makan vegetarian, terdapat penurunan IMT. Namun menurut 

beberapa riset, dengan pola makan vegetarian belum tentu dapat menghindari 

berbagai penyakit, ataupun mengurangi indeks massa tubuh secara langsung. 

Dengan meningkatnya keinginan dari masyarakat untuk mencari pola 

makan yang dapat menjaga indeks massa tubuh dan semakin meningkatnya 

angka obesitas di DKI Jakarta setiap tahunnya, peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang perbandingan asupan gizi dan indeks massa tubuh pada usia produktif 

vegetarian dan non – vegetarian di Pusdiklat Buddhis Maitreyawira Jakarta 

Barat. 

 
1.3 Pertanyaan Penelitian 

 

1. Apakah asupan gizi dapat mempengaruhi IMT 

 

2. Apakah perbedaan asupan gizi pada vegetarian dan non – vegetarian dapat 

mempengaruhi IMT pada usia produktif? 

3. Apakah usia dapat mempengaruhi IMT pada usia produktif 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 

1.4.1 Tujuan Umum 

 

Untuk mengetahui persentase asupan gizi dan indeks massa tubuh 

pada vegetarian dan non – vegetarian. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

 

1. Untuk mengetahui perbandingan asupan gizi dan indeks massa 

tubuh pada vegetarian dan non – vegetarian. 

2. Untuk mengetahui hubungan vegetarian usia produktif dan IMT. 

 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 

1.5.1 Akademik 

 

 Memberikan data dan informasi kepada fakultas kedokteran 

tentang asupan gizi dan IMT pada usia produktif vegetarian dan 

non – vegetarian. 

 Menambah pengetahuan peneliti tentang perbandingan asupan gizi 

dan IMT pada usia produktif vegetarian dan non – vegetarian. 

 Tambahan pengetahuan bagi mahasiswa kedokteran mengenai 

fakultas gizi tentang usia produktif non vegetarian dan non – 

vegetarian. 

 

 
1.5.2 Praktis 

 

 Memberikan tambahan data dan pengetahuan pada masyarakat 

tentang vegetarian. 

 Memberikan tambahan data dan pengetahuan untuk pola vegetarian 

dan perbaikan IMT 


