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BAB 3 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konseptual Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

  : Mempengaruhi 

  : Variabel yang diteliti 

  : Variabel yang tidak diteliti

Stressor 

Psikologis 

Hipotalamus 

Korteks Adrenal 

Hipofisis 

Anterior 

Peningkatan  

CRH 

Peningkatan 

ACTH 

Peningkatan 

Hormon Kortisol 

-Penyakit Fisik Kronik 

-Obat – Obatan Tertentu 

-Asupan Makan 

-Aktivitas Fisik 

 

 

Peningkatan 

berat badan 

Tubuh mengeluarkan hormon 

insulin, leptin, dan sistem 

neuropeptide Y (NPY) 

 

Peningkatan 

nafsu makan 

Peningkatan aktivitas 

sistem limbik 

Ketidakstabilan 

emosional 

Symphatetic 

Adrenomedullar Axis 
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3.1.1 Penjelasan Kerangka Konsep 

Mahasiswi kedokteran menerima banyak stressor, salah satu diantaranya adalah 

stressor psikologis. Stres diterima oleh otak sebagai respon yang akan 

mempengaruhi hipotalamus. Hipotalamus akan mengeluarkan CRH dan CRH akan 

menstimulasi hipofisis anterior untuk meningkatkan ACTH. Hampir semua jenis 

stres, baik stres fisik maupun stres mental dalam waktu beberapa menit saja sudah 

dapat sangat meningkatkan sekresi adrenokortikotropik (ACTH). Akibat dari 

meningkatnya ACTH, korteks adrenal terstimulasi sehingga menyebabkan 

peningkatan hormon kortisol. 

Peningkatan hormon kortisol menyebabkan peningkatan glukosa darah, asam 

amino darah, dan asam lemak darah. Peningkatan glukosa darah terjadi karena 

terjadinya perangsangan glukoneogenesis di hepar. Peningkatan kecepatan 

glukoneogenesis dan berkurangnya kecepatan pemakaian glukosa oleh sel dapat 

meningkatkan konsentrasi glukosa darah dan menyebabkan meningkatnya insulin 

plasma.  Selain itu, akibat dari terangsang nya hipotalamus, juga akan menyebabkan 

reaksi pada sistem saraf otonom  sehingga hipotalamus akan mensekresikan 

neurotransmiter yang salah satu nya adalah neuropeptide Y. Hal ini menyebabkan 

timbulnya rasa lapar, sehingga mahasiswi mengalami peningkatan nafsu makan. 

Respon perubahan nafsu makan diproses melalui reseptor hormon leptin. Jika 

peningkatan nafsu makan terjadi terus menerus, maka akan menyebabkan 

peningkatan berat badan bahkan obesitas. 

Selain hal tersebut, stressor akademis juga menyebabkan pola tidur yang tidak 

teratur. Hal ini disebabkan karena hipotalamus juga mempengaruhi Sympathetic 

Adrenomedullar Axis. Akibat dari pola tidur tidak teratur tersebut akan 

menyebabkan peningkatan aktivitas sistem limbik tepatnya di regio amigdala dan 
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hipokampus sehingga emosi menjadi tidak stabil. Peningkatan aktivitas sistem 

limbik ini juga sering kali secara tidak langsung menyebabkan peningkatan hormon 

kortisol mencapai 20 kali lipat melalui hipotalamus yang terangsang yang akhirnya 

akan menyebabkan peningkatan berat badan. 

Selain peningkatan hormon kortisol, peningkatan berat badan juga dipengaruhi 

oleh penyakit fisik kronik, obat-obatan tertentu, asupan makan dan aktivitas fisik.  

3.2 Hipotesis 

  Terdapat pengaruh derajat stres psikologis terhadap peningkatan berat badan pada 

mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2016, yaitu 

semakin besar derajat stres maka peningkatan berat badan juga semakin besar. 


