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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Stres dapat digambarkan sebagai keadaan yang disebabkan oleh interaksi 

antara individu dengan lingkungan, menimbulkan persepsi yang bersumber dari 

sistem biologis, psikologis, dan sosial seseorang (Sarafino, 2008). Stres juga 

bisa diartikan sebagai tekanan, ketegangan, atau gangguan yang tidak 

menyenangkan yang berasal dari luar diri seseorang (Fadillah, 2013). 

Kondisi stres dapat mendorong terjadinya perubahan negatif pada 

mahasiswa secara kognitif, emosional, fisiologis, dan perilaku. Salah satu dari 

gejala perilaku yang dialami akibat stres adalah selera makan yang berubah 

(Prihanti, 2016). Beberapa peneliti di Universitas Auburn menemukan 

sebanyak 70% dari 131 mahasiswanya mengalami peningkatan berat badan saat 

hari kelulusan. Jumlah peningkatan berat badan rata-rata pada penelitian 

tersebut adalah sebesar 12 pon (Tasya dan Tirtayasa, 2017). Hal ini karena stres 

menyebabkan perubahan hormon dalam tubuh manusia. Diketahui stres dapat 

menyebabkan peningkatan hormon kortisol yang akan mengaktifkan enzim 

penyimpanan lemak serta tanda lapar ke otak sehingga terdapat keinginan untuk 

makan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penumpukan lemak viseral 

sehingga dapat menyebabkan peningkatan berat badan (Purwanti et al, 2017). 

Sistem pendidikan yang digunakan di Fakultas Kedokteran adalah sistem 

KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Sistem ini menuntut mahasiswa 

kedokteran untuk lebih aktif di dalam pembelajaran, seperti pada saat tutorial. 

Tidak sedikit mahasiswa yang mengeluh lelah / stres karena menghabiskan 
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waktunya untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah, menyusun skripsi, serta berbagai ujian 

seperti MCQ-CBT, OSCE, dan Ujian Praktikum (Christyanti, Mustami’ah, dan Sulistiani, 

2010). Selain itu stres yang dihadapi oleh mahasiswa juga dapat berhubungan dengan faktor 

personal seperti jauhnya para mahasiswa dari orang tua dan sanak saudara, 

ekonomi/finansial (pengelolaan keuangan dan uang saku), problem interaksi dengan teman 

dan lingkungan baru, serta problem-problem personal lainnya (Santrock, 2003). Penelitian 

yang dilakukan pada mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Sains Malaysia 

menunjukkan prevalensi stres yang dialami mahasiswa sebanyak 29,6% dari 761 responden, 

sedangkan untuk prevalensi stres mahasiswa kedokteran di Malaysia mencapai 41,9% dan 

di Thailand mencapai 61,4% (Abdulghani, 2008). 

Selain itu, penelitian juga dilakukan di Indonesia pada tahun 2010 yang menunjukkan 

bahwa prevalensi stres pada mahasiswa kedokteran di Indonesia tepatnya di Universitas 

Sumatera Utara yaitu sebesar 45,8-71,6% (Carolin, 2010). Penelitian yang dilakukan di 

Universitas Muhammadiyah Malang pada mahasiswa kedokteran tahun ketiga memiliki 

tingkat stres sebesar 45,4% (Ariyani, 2011). Hal tersebut didukung juga dengan hasil 

penelitian pada tahun 2015 yang mengatakan bahwa mahasiswa kedokteran yang 

mengalami stres di Universitas Muhammadiyah Palembang sebesar 50,8% (Legiran, Azis, 

dan Bellinawati, 2015). Berdasarkan data tersebut, dapat ditunjukkan bahwa prevalensi 

stres mahasiswa jurusan kedokteran relatif tinggi. 

Peningkatan berat badan telah dihubungkan dengan peningkatan kadar insulin plasma, 

lipid darah, lipoprotein, dan tekanan darah yang merupakan faktor yang dihubungkan 

dengan morbiditas orang dewasa akibat obesitas. Oleh karena itu, peningkatan berat badan 

juga tidak bisa dianggap remeh, karena jika berlebihan dapat meningkatkan resiko penyakit 

kardiovaskuler karena kaitannya dengan sindroma metabolik (Hendra, Manampiring, dan 

Budiarso, 2016). Jika hal ini terjadi, maka dapat mengganggu proses pembelajaran. Oleh 
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karena dampak peningkatan berat badan tersebut dan relatif tingginya prevalensi stres di 

Fakultas Kedokteran terutama di Universitas Muhammadiyah Malang, maka peneliti 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh derajat stres psikologis terhadap peningkatan berat 

badan pada mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 

2016. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh derajat stres psikologis terhadap peningkatan berat badan pada 

mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2016? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum: 

Mengetahui pengaruh derajat stres psikologis terhadap peningkatan berat badan 

pada mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang 

angkatan 2016. 

1.3.2 Tujuan Khusus: 

1. Mengetahui derajat stres psikologis pada mahasiswi Fakultas Kedokteran 

Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2016. 

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh derajat stres psikologis terhadap 

peningkatan berat badan pada mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang angkatan 2016. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademis 

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kedokteran tentang pengaruh 

derajat stres psikologis terhadap peningkatan berat badan pada mahasiswi 

Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2016. 
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2. Sebagai acuan dan memberikan informasi penting untuk bahan pertimbangan 

peneliti lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

Sebagai acuan dalam pencegahan, penanggulangan dan meminimalisir kejadian 

peningkatan berat badan. 

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran 

dalam hidup sehat dengan mengendalikan stres yang baik sehingga tidak 

terjadi obesitas. 


