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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Stres 

2.1.1 Definisi Stres 

Stres adalah kondisi yang disebabkan oleh interaksi antara individu 

dengan lingkungan, menimbulkan persepsi jarak antara tuntutan-

tuntutan yang berasal dari situasi yang bersumber pada sistem biologis, 

psikologis dan sosial dari seseorang. Stres juga biasa diartikan sebagai 

tekanan, ketegangan atau gangguan yang tidak menyenangkan yang 

berasal dari luar diri seseorang (Legiran, Azis, dan Bellinawati, 2015). 

Stres juga dapat didefinisikan sebagai reaksi non spesifik manusia 

terhadap rangsangan, tekanan (stimulus stresor), yang merupakan 

reaksi adaptif, bersifat sangat individual terhadap peristiwa dan 

individu merespon peristiwa tersebut pada level fisiologis, emosional, 

kognitif, dan perilaku. Apabila stres tidak diatasi dengan baik, maka 

akan muncul gangguan badan / jiwa (Prihanti, 2016). 

 Stres psikologis adalah sebuah hubungan antara individu dengan 

lingkungan yang dinilai oleh individu tersebut sebagai hal yang 

membebani atau sangat melampaui kemampuan seseorang dan 

membahayakan kesejahteraannya (Redhwan et al, 2009). 

       2.1.2 Faktor-Faktor Penyebab Stres 

Noi dan Smith menyatakan penyebab stres meliputi peristiwa 

traumatik, kecemasan, frustasi, dan ketidakmampuan mengendalikan 
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situasi. Penyebab stres dapat bervariasi dalam derajat stres yang 

ditimbulkan dan jangka waktu stres tersebut berlangsung. 

Sarafino membagi faktor penyebab stres menjadi 3 kategori 

bersumber dari diri sendiri, keluarga, komunitas dan lingkungan. 

a. Sumber stres dari diri sendiri 

Dapat berupa konflik, keadaan rasa sakit, dan umur individu. 

b. Sumber stres dari keluarga 

Dapat bersumber dari interaksi di antara para anggota keluarga 

yang menimbulkan konflik, tuntutan orang tua, dan lain-lain 

c. Sumber stres dari komunitas dan lingkungan 

Stres dapat disebabkan oleh: 

- Lingkungan fisik yang terlalu menekan seperti kebisingan, 

temperatur udara, kelembaban udara, penerangan yang kurang. 

- Kurangnya kontrol yang dirasakan. 

- Kurangnya hubungan interpersonal. 

- Kurangnya pengakuan terhadap prestasi atau hasil kerja (Prihanti, 

2016). 

2.1.3 Patofisiologi Stres 

Kelenjar hipofisis atau pituitary adalah kelenjar endokrin kecil 

terletak di rongga tulang di dasar otak tepat di bawah hipotalamus. 

Hipofisis memiliki dua lobus yang secara anatomis dan fungsional 

berbeda, yaitu hipofisis posterior dan hipofisis anterior. 
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Ketika terdapat stressor, otak akan menerima stressor tersebut 

sebagai respon yang mempengaruhi hipotalamus. Hipotalamus berfungsi 

dalam menyekresi releasing hormone dan inhibiting hormone, diantaranya 

adalah TRH, CRH, GnRH, GHIH, PRH, PIH. Stres berhubungan dengan 

peningkatan hormon kortisol, sehingga jika terdapat stressor, hipotalamus 

akan terstimulasi untuk menyekresi CRH. Akibat CRH yang meningkat, 

CRH akan merangsang hipofisis anterior untuk menyekresi hormon-

hormon. Hormon yang dihasilkan oleh hipofisis anterior diantaranya 

adalah TSH, ACTH, hormon pertumbuhan, LH, ICSH, dan PRL 

(Sherwood, 2014). 

Hampir semua jenis stres, baik yang bersifat fisik maupun 

neurogenik, menyebabkan peningkatan sekresi ACTH dengan segera dan 

bermakna oleh kelenjar hipofisis anterior. Meningkatnya ACTH 

merangsang adrenal korteks untuk menyekresi hormon adrenokortikal 

berupa kortisol sehingga terjadi peningkatan sekresi hormon 

adrenokortikal berupa kortisol dalam waktu beberapa menit. Sering kali 

peningkatan hormon kortisol bisa mencapai 20 kali lipat. Keadaan ini 

dianggap sebagai akibat dari naiknya aktivitas dalam sistem limbik, 

khususnya dalam regio amigdala dan hipokampus. Akibat dari adanya 

peningkatan aktivitas sistem limbik, maka perubahan emosi individu juga 

akan terjadi seperti perasaan sedih, marah, merasa menyedihkan, dan tak 

berdaya (Guyton, 2010). 
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Peningkatan hormon kortisol ini merupakan respon tubuh dari 

adanya stressor sehingga tubuh mengalami stres. Efek dari 

peningkatan hormon kortisol akibat stres ini mempengaruhi tiga 

hal yaitu peningkatan metabolisme karbohidrat, peningkatan 

katabolisme protein, dan peningkatan metabolisme lemak yang 

akan dibahas satu persatu di bawah ini: 

a. Peningkatan Glukosa Darah 

Akibat dari peningkatan metabolisme karbohidrat adalah 

terjadinya perangsangan glukoneogenesis di hepar. Peningkatan 

kecepatan glukoneogenesis dan berkurangnya kecepatan 

pemakaian glukosa oleh sel-sel dapat meningkatkan konsentrasi 

glukosa darah. Peningkatan glukosa darah selanjutnya akan 

merangsang sekresi insulin. Peningkatan kadar plasma insulin 

walaupun demikian, menjadi tidak efektif dalam menjaga glukosa 

plasma seperti ketika dalam kondisi normal (Hernaningsih Y dan 

Soehita S, 2005). 

b. Peningkatan Asam Amino Darah 

Salah satu efek utama kortisol terhadap sistem metabolisme 

protein adalah kemampuannya untuk mengurangi penyimpanan 

protein di seluruh sel tubuh. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya 

sintesis protein dan meningkatnya katabolisme protein yang sudah 

ada di dalam sel. Namun meskipun protein di seluruh tubuh 

berkurang, ternyata protein di dalam hati justru meningkat. 
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Selanjutnya protein akan dipecah menjadi asam amino yang juga 

digunakan menjadi bahan glukoneogenesis. Peningkatan ini 

merupakan pengecualian untuk pengurangan protein yang terjadi 

di bagian tubuh yang lain. Diyakini bahwa perbedaan ini 

dihasilkan oleh suatu efek kemungkinan dari kortisol dalam 

meningkatkan pengangkutan asam amino ke dalam sel-sel hati 

(tetapi bukan ke dalam sebagian besar sel-sel lain) dan dalam 

meningkatkan jumlah enzim-enzim hati yang dibutuhkan untuk 

sintesis protein (Guyton, 2010 ; Hernaningsih dan Soehita, 2005). 

c. Peningkatan Asam Lemak Darah 

Kortisol juga akan meningkatkan mobilisasi lemak dan jaringan 

lemak. Hal ini menyebabkan peningkatan konsentrasi asam lemak 

bebas di dalam plasma, yang juga akan meningkatkan 

pemakaiannya untuk energi. Kortisol juga memiliki efek langsung 

untuk meningkatkan oksidasi asam lemak di dalam sel. 

Peningkatan mobilisasi lemak oleh kortisol, digabungkan dengan 

peningkatan oksidasi asam lemak di dalam sel, membantu 

menggeser sistem metabolisme sel dari penggunaan glukosa untuk 

energi menjadi penggunaan asam lemak. Peningkatan penggunaan 

asam lemak untuk energi metabolisme merupakan faktor yang 

penting untuk penyimpanan glukosa tubuh dan glikogen jangka 

panjang (Guyton, 2010). 
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(Sherwood, 2014) 

Gambar 2.1 

Regulasi sekresi hormon kortisol dan efek yang dihasilkan 

Akibat dari adanya stressor selain hipotalamus mempengaruhi 

hipofisis anterior untuk menyekresi hormon ACTH, hipotalamus juga 

dapat mempengaruhi hipofisis posterior. Bedanya, jika hipofisis 

anterior memiliki berbagai hormon yang bisa dikeluarkan, hipofisis 

posterior tidak menghasilkan hormon apapun. Bagian ini hanya 

menyimpan dan setelah mendapat rangsangan yang sesuai, akan 

mengeluarkan dua hormon peptida kecil yaitu vasopresin dan 

oksitosin yang disintesis oleh badan sel neuron di hipotalamus ke 

dalam darah.  
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Vasopresin (hormon antidiuretik, ADH) memiliki dua efek 

utama yang sesuai  dengan namanya yaitu meningkatkan retensi H2O 

oleh ginjal (efek antidiuretik), dan menyebabkan kontraksi otot polos 

arteriol. 

Oksitosin berperan dalam merangsang kontraksi otot polos 

uterus untuk membantu mengeluarkan janin selama persalinan, dari 

hormon ini juga merangsang penyemprotan (ejeksi) susu dari kelenjar 

mamaria (payudara) selama menyusui. 

Selain hal di atas, hipotalamus juga mempengaruhi sistem 

saraf simpatik yang akan merangsang medula adrenal untuk 

menyekresi norepineprin. Peningkatan Norepineprin di dalam darah 

ini akan mengakibatkan denyut jantung dan aliran darah yang 

meningkat (Sherwood, 2014). 



12 
 

 
 

 
(Sherwood, 2014) 

Gambar 2.2 

Integrasi respon stres oleh hipotalamus  

Terkait dengan peningkatan hormon kortisol, selain 

disebabkan oleh adanya stressor, peningkatan hormon kortisol 

ternyata juga bisa disebabkan oleh pola tidur yang tidak teratur. 

Stressor akademis yang diterima oleh mahasiswa mengakibatkan pola 

tidur yang tidak teratur. Pola tidur yang tidak teratur ini juga akan 

meningkatkan aktivitas sistem limbik sehingga terjadi perubahan 

emosi yang tidak stabil (Sulistiyani, 2012). Peningkatan aktivitas 

sistem limbik juga akan meningkatkan hormon kortisol yang efeknya 

sudah dijelaskan di atas. 
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       2.1.4 Derajat Stres 

  Stres dibagi menjadi tiga tingkat yaitu: 

a. Stres ringan adalah stres yang tidak merusak aspek fisiologis dari 

seseorang. Stres ringan umumnya dirasakan oleh setiap orang misalnya 

lupa, ketiduran, dikritik, dan kemacetan. Stres ringan biasanya hanya 

terjadi dalam beberapa menit atau beberapa jam. Situasi ini tidak akan 

menimbulkan penyakit kecuali jika dihadapi terus menerus. 

b. Stres sedang dan stres berat dapat memicu terjadinya penyakit. Stres 

sedang terjadi lebih lama, dari beberapa jam hingga beberapa hari. 

Contoh dari stresor yang dapat menimbulkan stres sedang adalah 

kesepakatan yang belum selesai, beban kerja yang berlebihan, 

mengharapkan pekerjaan baru, dan anggota keluarga yang pergi dalam 

waktu yang lama. 

c. Stres berat adalah stres kronis yang terjadi beberapa minggu sampai 

beberapa tahun. Contoh dari stresor yang dapat menimbulkan stres berat 

adalah hubungan suami istri yang tidak harmonis, kesulitan finansial, 

dan penyakit fisik yang lama (Mahmud dan Uyun, 2016). 

       2.1.5 Skala Pengukuran Stres 

Alat ukur tingkat stres adalah kuesioner dengan sistem scoring yang 

akan diisi oleh responden dalam suatu penelitian. Ada beberapa 

kuesioner yang sering dipakai untuk mengetahui derajat stres pada 

mahasiswa antara lain: 
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a. Kessler Psychological Distress Scale (Kessler et al, 2003). 

Kessler Psychological Distress Scale terdiri dari 10 pertanyaan yang 

diajukan kepada responden dengan skor 1 untuk jawaban dimana 

responden tidak pernah mengalami stres, 2 untuk jawaban dimana 

responden jarang mengalami stres, 3 untuk jawaban dimana responden 

kadang-kadang mengalami stres, 4 untuk jawaban dimana responden 

sering mengalami stres, dan 5 untuk jawaban dimana responden selalu 

mengalami stres dalam 30 hari terakhir. Skala pengukuran yang 

digunakan adalah skala ordinal. Tingkat stres dikategorikan sebagai 

berikut:  

- Skor di bawah 20 : tidak mengalami stres  

- Skor 20-24 : stres ringan 

- Skor 25-29 : stres sedang 

- Skor 30 dan di atas 30 : stres berat  

b. Hassles Assessment Scale for Student in College (Silalahi, 2011). 

Hassles Assessment Scale for Student in College (HASS/Col) terdiri dari 

54 pertanyaan yang merupakan suatu skala yang terdiri dari kejadian 

umum yang tidak menyenangkan bagi para mahasiswa. Setiap kejadian 

tersebut diukur berdasarkan frekuensi terjadinya dalam satu bulan, 

dalam bentuk skala sebagai berikut: 

- Tidak pernah diberi skor 0 

- Sangat jarang diberi skor 1 

- Beberapa kali diberi skor 2 
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- Sering diberi skor 3 

- Sangat sering diberi skor 4 

- Hampir setiap saat diberi skor 5 

Semua penilaian diakumulasikan, kemudian disesuaikan dengan 

tingkatan stres. Skor kurang dari 75 menunjukkan seseorang mengalami 

stres ringan, skor 75-135 menunjukkan seseorang mengalami stres 

sedang, skor lebih dari 135 menunjukkan seseorang mengalami stres 

berat. 

c. Perceived Stress Scale (Olpin & Hesson, 2009). 

Perceived Stress Scale (PSS) merupakan self report questionnaire 

yang terdiri dari 10 pertanyaan dan dapat mengevaluasi tingkat stres 

beberapa bulan yang lalu dalam kehidupan subjek penelitian. Skor PSS 

diperolehi dengan reversing responses (sebagai contoh, 0=4, 1=3, 2=2, 

3=1, 4=0) terhadap empat soal yang bersifat positif (pertanyaan 4, 5, 7 

& 8) dan menjumlahkan skor jawaban masing-masing. Soal dalam 

Perceived Stress Scale ini akan menanyakan tentang perasaan dan 

pikiran responden dalam satu bulan terakhir ini. Anda akan diminta 

untuk mengindikasikan seberapa sering perasaan ataupun pikiran 

dengan membulatkan jawaban atas pertanyaan. 

- Tidak pernah diberi skor 0 

- Hampir tidak pernah diberi skor 1 

- Kadang-kadang diberi skor 2 

- Cukup sering skor 3 
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- Sangat sering diberi skor 4 

Semua penilaian diakumulasikan, kemudian disesuaikan dengan 

tingkatan stres sebagai berikut:  

- Stres ringan (total skor 1-14) 

- Stres sedang (total skor 15-26) 

- Stres berat (total skor >26) 

2.2 Stres pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran 

Mahasiswa kedokteran sangat rentan untuk mengalami stres disebabkan 

banyaknya tekanan yang dihadapi. Tekanan tersebut dapat berupa domisili 

mahasiswa (tempat tinggal yang jauh dari orangtua/keluarga), prestasi 

akademik, beban tugas perkuliahan, persaingan, pujian, informasi yang 

berlebihan, manajemen waktu, kesulitan keuangan, masalah hubungan 

interpersonal dan keputusan karir. Tekanan tersebut ditambah dengan 

kenyataan yang dihadapi mahasiswa ketika menjalani proses pembelajaran 

seperti kematian, sekarat, membuat kesalahan, adanya ketidakpastian dan 

kurangnya waktu untuk rekreasi, menjalin hubungan dan bersosialisasi dengan 

teman serta keluarga. Perubahan kurikulum juga dapat menjadi sumber stres 

mahasiswa. 

Hal tersebut dapat menjadi sumber stres karena mahasiswa tidak bisa 

menyesuaikan diri dengan lingkungan dan mengatasi masalahnya. Kesulitan 

ini dapat disebabkan karena mahasiswa kuliah di tempat yang jauh dari orang 

tua dan keluarga dan menghabiskan waktu yang cukup lama di kampus, RS, 

atau pelayanan primer sehingga waktu bersosialisasi kurang. Kesulitan tersebut 
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bertambah karena mahasiswa tidak terbiasa dengan bantuan bimbingan 

konseling yang disediakan universitas atau fakultas. 

Masalah yang dialami mahasiswa kedokteran dapat dikategorikan menjadi 5 

yaitu akademik, karir, profesional, personal, dan administratif. Selain itu, sumber 

lain juga menyebutkan beberapa hal yang dapat menjadi sumber stres diantaranya 

adalah kurikulum yang padat, hambatan di lingkungan pembelajaran, waktu luang 

yang berkurang karena kegiatan yang padat, kesulitan memanfaatkan waktu luang 

untuk relaksasi karena terlalu fokus dalam pendidikan, volume materi yang harus 

dipelajari, kecemasan pada prestasi akademik, evaluasi, faktor ekonomi, dan 

ketidaksesuaian karakter pribadi dengan lingkungan (Prihanti, 2016 ; Legiran, Azis, 

dan Bellinawati, 2015). 

      2.2.1 Prevalensi Stres Mahasiswa Kedokteran 

Penelitian mengenai tingkat stres pada mahasiswa kedokteran telah 

dilakukan di berbagai universitas di dunia. Menurut hasil penelitian di 

Malaysia menunjukkan prevalensi stres sebesar 46,3% (Radman, 

2011). Penelitian yang dilakukan di Brazil menunjukkan prevalensi 

stres sebesar 40,95% dari total 232 responden yang diteliti. Sementara 

itu, tiga penelitian yang dilakukan di Asia menunjukkan hasil sebagai 

berikut:  

1. Di Thailand, dengan 686 partisipan dari Ramathibodi 

Hospital University, prevalensi stres mahasiswa fakultas 

kedokteran adalah 61,4% (Suganda, 2013). 
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2. Di Pakistan, dengan 252 partisipan dari Ziauddin Medical 

University, prevalensi stres mahasiswa fakultas kedokteran 

tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat berturut-turut 

adalah 73%, 66%, 49%, dan 47%. (Suganda, 2013). 

3. Di Indonesia, Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di 

Universitas Muhammadiyah Malang menunjukkan bahwa 

stres pada mahasiswa tahun ketiga Fakultas Kedokteran 

didapatkan prevalensi sebesar 45,4% (Ariyani, 2011). 

 2.2.2 Etiologi Stres Mahasiswa Kedokteran 

Stres pada mahasiswa dapat disebabkan oleh berbagai faktor 

yaitu tuntutan institusi, masalah keuangan, tuntutan sosial, 

tuntutan yang berasal dari diri sendiri, tuntutan keluarga, 

manajemen waktu, konflik budaya, masalah agama, dan tuntutan 

fakultas (Haeussler, 2010). 

Berbagai penyesuaian yang harus dihadapi oleh para 

mahasiswa dapat berhubungan juga dengan faktor personal 

seperti jauhnya para mahasiswa dari orang tua dan sanak saudara, 

pengelolaan keuangan,problem interaksi dengan teman dan 

lingkungan baru, serta problem-problem personal lainnya. Faktor 

akademik di sisi lain juga menyumbangkan potensi stres misalnya 

tentang perubahan gaya belajar dari sekolah menengah ke 

pendidikan tinggi, tugas-tugas perkuliahan, target pencapaian 

nilai dan problem-problem akademik lainnya (Santrock, 2008). 
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2.3 Berat Badan 

      2.3.1 Definisi Berat Badan 

Berat badan adalah salah satu parameter yang penting untuk 

mengetahui kondisi tubuh seseorang. Informasi berat badan pada 

umumnya diperoleh dari pengukuran menggunakan alat timbangan 

badan (Rahman et al, 2017). Peningkatan berat badan merupakan 

meningkatnya berat badan yang dihitung dengan mengukur berat badan 

subjek di awal dan akhir penelitian pada waktu tertentu. Berdasarkan 

penelitian sebelumnya,  yaitu di Universitas Auburn jumlah peningkatan 

berat badan rata-rata pada penelitian tersebut sebesar 12 pon (Tasya dan 

Tirtayasa, 2017). 

      2.3.2 Faktor-Faktor Peningkatan Berat Badan 

  Beberapa faktor yang berhubungan dengan peningkatan berat 

badan adalah: 

a. Asupan Makanan 

Asupan makanan sangat dibutuhkan tubuh, walaupun demikian asupan 

makanan yang berlebih dapat memengaruhi kejadian kelebihan berat badan. 

Hal ini terkait dengan energi yang dihasilkan oleh makanan. Pada dasarnya 

kelebihan berat badan adalah akibat dari adanya ketidakseimbangan energi 

dalam tubuh, yaitu jumlah energi yang diasup lebih banyak dari jumlah 

energi yang dikeluarkan atau digunakan (WHO, 2000). Hal ini sejalan 

dengan penelitian Ruslie dan Darmadi (2012) yang mengatakan bahwa 

terdapat hubungan yang bermakna secara positif antara asupan makan 
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dengan status gizi mahasiswa yang berarti makin tinggi asupan makan makin 

overweight.  

b. Aktivitas Fisik 

Aktivitas fisik merupakan faktor penting penentu berat badan. Selain itu, 

aktifitas fisik dan kebugaran fisik adalah pengubah penting dari kematian 

dan morbiditas yang terkait dengan overweight dan obesitas (WHO, 2003). 

Aktifitas fisik berperan dalam keseimbangan energi tubuh, yaitu 

menyeimbangkan antara energi intake dengan energi expenditure sehingga 

dapat menjadi kontrol terhadap berat badan (WHO, 2004). Kurangnya 

aktifitas fisik memiliki pengaruh signifikan terhadap overweight dan 

obesitas (Troiano et al, 2000). Hal ini sejalan dengan penelitian Ruslie dan 

Darmadi (2012) yang mengatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna 

secara negatif antara aktivitas fisik dengan status gizi mahasiswa, di mana 

semakin rendah aktivitas fisik, semakin overweight.  

c. Body Image 

Terdapat hubungan yang bermakna secara positif antara body image dengan 

status gizi mahasiswa, di mana semakin positif body image seseorang makin 

overweight. Pengaruh body image terhadap status gizi ini juga dilaporkan 

oleh Gregorius terhadap remaja SMA yang mengalami obesitas di 

Semarang, dimana diperoleh kesimpulan terdapat hubungan bermakna 

secara positif antara body image dengan status gizi remaja. 

d. Gender 
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Diperoleh kesimpulan adanya hubungan antara gender dengan status 

gizi, dan hasilnya mahasiswa laki-laki cenderung lebih overweight. Hal 

ini disebabkan karena remaja perempuan cenderung lebih 

memperhatikan bentuk tubuhnya dibandingkan dengan kaum lelaki 

sehingga perempuan cenderung untuk menghindari asupan makan yang 

berlebihan dan takut mengonsumsi makanan tinggi kalori. (Ruslie dan 

Darmadi, 2012) 

e. Usia 

Usia 18 – 21 tahun termasuk dalam golongan remaja lanjut / late 

adolescence. Menurut Stang dan Story, selama pubertas, peningkatan 

berat badan rata-rata pada wanita berada pada kisaran tujuh sampai 

dua puluh lima kilogram. Selama masa menarche, peningkatan berat 

badan akan melambat tapi tetap berjalan sampai masa remaja lanjut. 

Selama masa remaja lanjut, berat badan seorang perempuan dapat 

meningkat sebanyak 6,3 kilogram. Pada akhir masa remaja, level 

lemak tubuh rata-rata pada seorang perempuan meningkat dari 16% 

sampai 27%, sehingga meningkatkan berat badan. Perubahan ini 

normal secara fisiologis karena tubuh perempuan dalam masa 

perkembangan (Tasya dan Tirtayasa, 2017). 

f. Stres 

Perubahan hormon pada seseorang yang mengalami stres diduga dapat 

menyebabkan peningkatan penumpukan lemak tubuh. Hal ini 

disebabkan karena stres dapat meningkatkan sekresi hormon kortisol. 
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Seseorang yang memiliki indeks massa tubuh overweight dan obesitas 

memiliki konsentrasi kortisol cenderung lebih tinggi dan akan 

mengaktifkan enzim penyimpanan lemak serta memberi tanda lapar ke 

otak. Tinggi nya hormon kortisol akan merangsang tubuh untuk 

mengeluarkan hormon insulin, leptin, dan sistem neuropeptide Y 

(NPY) yang menimbulkan rasa lapar sehingga terdapat keinginan 

untuk makan. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya penumpukan 

lemak viseral dan dapat menaikkan IMT (Siswanto, 2002 ; Lusia, 2015 

; Purwanti et al, 2017). 

2.4 Pengaruh Derajat Stres Psikologis terhadap Peningkatan Berat Badan 

  Berdasarkan penjelasan di atas, akibat dari adanya stressor baik yang 

bersifat fisik maupun psikologis, dapat menyebabkan hormon kortisol 

meningkat. Akibat dari adanya hormon kortisol yang meningkat tersebut, akan 

mempengaruhi metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak seperti yang 

sudah dijelaskan di atas. Walaupun kortisol dapat menyebabkan timbulnya 

mobilisasi asam lemak, banyak pasien yang kelebihan sekresi hormon kortisol 

sering kali mengalami kegemukan yang khas, dengan penumpukan lemak yang 

berlebihan di daerah dada dan di sekitar kepalanya, sehingga badannya seperti 

sapi dan wajah bulat “moon face”. Walaupun penyebabnya tidak diketahui, ada 

pendapat yang mengatakan bahwa kegemukan ini disebabkan oleh 

perangsangan asupan bahan makanan secara berlebihan, disertai pembentukan 

di beberapa jaringan tubuh yang berlangsung lebih cepat daripada mobilisasi 

dan oksidasinya (Guyton, 2010). 


