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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

Bab ini akan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dari penelitian 

yang berjudul “Pengaruh health locus of control dan body image terhadap eating 

behavior pada remaja (Studi pada remaja di salah satu SMA Negeri di Kabupaten 

Bandung Barat)”. 

A. Latar Belakang  

Eating behavior atau perilaku makan pada remaja menjadi hal yang 

menarik karena pada masa ini terdapat beberapa perubahan dalam gaya hidup, 

perilaku, serta pengalaman yang berpengaruh pada perilaku makan remaja 

(Khomsan, 2010). Permasalahan perilaku makan yang biasa ditemui pada masa 

remaja biasanya adalah pola makan yang buruk serta pilihan makanan yang buruk. 

Pola makan yang buruk yang biasa dilakukan remaja antara lain adalah; 

melewatkan makan, makan tidak teratur, serta makan makanan ringan secara 

berlebihan. Pilihan makanan yang buruk biasanya ditunjukan dengan kurangnya 

konsumsi makanan yang mengandung serat dan lebih menyukai makanan cepat 

saji (Hesmat, 2011; Neumark-Sztainer, 2005).  

Pemilihan makanan yang dilakukan oleh remaja biasanya tidak didasari 

oleh manfaat dari makanan melainkan untuk tujuan lain, misalnya untuk 

bersosialisasi atau memperoleh kesenangan (Khomsan, 2010). Hal ini 

memberikan dampak yang buruk pada kesehatan karena akan menyebabkan 

berbagai jenis penyakit menyerang (Cahanar & Suhanda, 2006).  

Selain ancaman atas berbagai penyakit, permasalahan yang berkaitan 

dengan perilaku makan remaja adalah status gizi remaja. Data Riset Kesehatan 

Dasar Republik Indonesia tahun 2013 menunjukkan peningkatan pada 

permasalahan status gizi remaja. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya 

prevalensi tubuh kurus pada remaja usia 16-18 tahun sebesar 0.4%, sedangkan 
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prevalensi tubuh gemuk meningkat 5.9% sejak tahun 2007 sampai tahun 2013. 

Sedangkan pada remaja usia 13-15 tahun prevalensi tubuh kurus sebesar 11.5  % 

dan prevalensi tubuh gemuk sebesar 10.8% (Riskesdas, 2013). 

Memilih dan mengonsumsi makanan merupakan pilihan bagi setiap orang 

(Hayden, 2009). Remaja dapat menentukan makanan apa yang akan di konsumsi 

sesuai dengan keinginannya. Salah satu aspek yang mempengaruhi remaja dalam 

memilih makanan yang akan dikonsumsi adalah penilaian mengenai tubuh mereka 

(body image). Menurut Tylka (2002) seseorang dengan penilaian positif terhadap 

tubuhnya memiliki tanggung jawab mengenai kesehatannya termasuk dalam 

mengonsumsi makanan yang sehat.  

Penilaian mengenai tubuh (body image) menjadi perhatian pada masa 

remaja dikarenakan pada masa ini remaja mengalami pertumbuhan fisik yang 

pesat. Selain itu, body Image juga merupakan bagian penting bagi perkembangan 

identitas remaja sehingga pada masa tersebut remaja cederung lebih sering 

memperhatikan bentuk tubuhnya. (Cash & Pruzinsky, 2002; Santrock, 2003). 

Selain body image, keyakinan seseorang mengenai kesehatan juga 

memengaruhi seseorang dalam melakukan perilaku sehat. Health locus of control 

(HLC) merupakan salah satu konstruk psikologis yang menggambarkan 

keyakinan individu mengenai kesehatannya. HLC memiliki dua bentuk 

keyakinan, yaitu keyakinan yang berasal dari dalam diri (internal HLC) dan 

keyakinan yang berasal dari lingkungan atau luar diri (eksternal) seperti pengaruh 

orang lain (powerful others HLC) dan takdir (chance HLC) (Wallston & 

Wallston, 1978; Kreitner & Kinichi, 2004).   

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukan adanya hubungan antara 

body image dengan perilaku makan dan kesehatan remaja. Penelitian sebelumnya 

menyebutkan bahwa remaja yang memiliki citra tubuh negatif cenderung 

memiliki perilaku makan yang menyimpang (Rahayu, 2012). Hal yang serupa 

diungkapkan oleh penelitian Widianti (2012) yang menyebutkan terdapat 

hubungan antara body image terhadap perlaku makan dan status gizi remaja. 
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Dengan kata lain, remaja yang memiliki body image yang baik menunjukan 

perilaku makan yang baik, serta menunjukkan status gizi yang baik pula. 

Pada penelitian sebelumnya mengenai health locus of control, Halmer et 

al,. (2012) mengungkapkan bahwa remaja yang memiliki keyakinan bahwa 

kesehatan merupakan tanggung jawab dirinya (internal locus of control) lebih 

menunjukkan perilaku sehat. Selain itu Penar-Zadarko et al. (2009) menyatakan 

bahwa internal locus of control mempengaruhi status kesehatan seseorang.  

Penelitian mengenai perilaku makan di Indonesia umumnya dilakukan 

dengan partisipan yang memiliki permasalahan klinis seperti pada individu 

dengan anorexia atau obesitas. Selain itu penelitian lain mengenai pengaruh 

health locus of control dan body image terhadap eating behavior pun jarang 

ditemui.  Untuk itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh health 

locus of control terhadap eating behavior pada remaja dan pengaruh body image 

terhadap eating behavior pada remaja serta pengaruh dari health locus of control 

dan body image terhadap eating behavior pada remaja.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, diketahui bahwa perilaku 

makan merupakan aspek yang penting dalam mendukung pertumbuhan dan 

perkembangan yang terjadi pada masa remaja, akan tetapi pada masa ini remaja 

dihadapkan dengan berbagai kemungkinan yang dapat membuat remaja 

melakukan perilaku yang membahayakan kesehatannya terutama dalam perilaku 

makan. 

Aspek body image dan health locus of control dianggap memiliki 

hubungan terhadap perilaku makan remaja, namun disisi lain remaja seringkali 

memiliki pandangan negatif mengenai tubuhnya dan keyakinan yang salah pada 

kesehatannya.    

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dijabarkan bahwa penelitian 

ini berupaya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut:  
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1. Apakah terdapat pengaruh health locus of control terhadap eating behavior 

pada remaja? 

2. Apakah terdapat pengaruh body image terhadap eating behavior pada 

remaja? 

3. Apakah terdapat pengaruh dari health locus of control dan body image 

terhadap eating behavior pada remaja? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan penelitian diatas, tujuan dalam penelitian 

ini adalah:   

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh health locus of control 

terhadap eating behavior pada remaja. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh body image terhadap eating 

behavior pada remaja. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari health locus of control 

dan body image terhadap eating behavior pada remaja. 

D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian dijelaskan dalam manfaat teoritis dan manfaat 

praktis.   

Manfaat teoritis yang terdapat pada penelitian  ini adalah memberikan 

informasi dan memperbanyak kajian keilmuan pada bidang psikologi klinis, 

khususnya dalam psikologi kesehatan mengenai health locus of control dan 

body image serta eating behavior pada remaja.  

Sedangkan manfaat praktis dari penelitian ini diantaranya adalah 

memberikan saran pada remaja untuk melakukan perilaku makan yang sehat 

dan mengarahkan remaja untuk lebih menghargai fungsi tubuhnya. Selain itu 

memberikan masukan bagi orang tua dan masyarakat agar mengarahkan putra-

putrinya melakukan perilaku makan sehat dan mengarahkan remaja dalam 

menghargai fungsi tubuh dari pada mementingkan penampilan tubuhnya.  



5 

 

Syifa Izzati Abidah, 2015 
PENGARUH HEALTH LOCUS OF CONTROL DAN BODY IMAGE TERHADAP EATING BEHAVIOR 
PADA REMAJA Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

E. Sistematika Penulisan  

BAB I Pendahuluan  

BAB I berisi penjelasan mengenai kerangka dasar penelitian. 

Didalamnya berisi latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan karya ilmiah. 

BAB II Kajian Pustaka 

Pada BAB ini berisi landasan teoritis mengenai health locus of control, 

body image, dan eating behavior, serta penjelasan kerangka pemikiran 

mengenai pengaruh  health locus of control dan body image terhadap eating 

behavior pada remaja serta hipotesis penelitian dan kesimpulan. 

BAB III Metode Penelitian  

Metode penelitian membahas mengenai metode penelitian yang 

digunakan dalam mengetahui pengaruh health locus of control dan body 

image, dengan eating behavior pada remaja. Di dalamnya meliputi; desain 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, definisi 

operasional pada tiap variabel penelitian, teknik pengumpulan data, validitas 

dan reliabilitas alat ukur, teknik analisis data serta prosedur penelitian yang 

dilakukan.  

BAB IV Temuan dan Pembahasan 

Bab VI berisi paparan data dan temuan dari penelitian yang 

dilaksanakan serta penyajian pembahasan dari temuan dan analisis data. 

BAB V Kesimpulan 

      Berisi kesimpulan penelitian dan saran saran bagi penelitian 

selanjutnya.  

Bab ini telah membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan dari penelitian 

yang berjudul pengaruh health locus of control dan body image terhadap eating 
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behavior pada remaja  (studi pada remaja di salah satu SMA Negeri di Kabupaten 

Bandung Barat). 


