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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1  Latar Belakang 

Salah satu indikator kesehatan utama suatu negara atau masyarakat adalah 

status gizi. Status gizi (nutritional status) menggambarkan keseimbangan asupan 

zat gizi dengan kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi 

normalnya (Kemenkes RI, 2017). Di dunia, prevalensi penduduk dewasa dengan 

status gizi lebih dan obesitas meningkat secara signifikan dalam 3 dekade terakhir, 

dari 857 juta orang pada tahun 1980 menjadi 2,1 miliar orang pada tahun 2013. 

Indonesia pun menjadi salah satu dari 10 negara yang paling banyak menyumbang 

penduduk dengan kelebihan berat badan tersebut (Murray, 2013 dalam Wulandari 

dkk., 2016). Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, penduduk berusia > 18 tahun 

dengan berat badan lebih (overweight) mengalami peningkatan dibandingkan pada 

tahun 2007 dan 2013, yaitu dari 8,6% pada tahun 2007 menjadi 11,5% pada tahun 

2013 dan terus meningkat hingga mencapai 13,6% pada tahun 2018. Begitu pula 

penduduk berusia > 18 tahun dengan obesitas juga terus mengalami peningkatan 

dari tahun 2007, yaitu 10,5% pada tahun 2007, 14,8% pada tahun 2013, hingga 

21,8% pada tahun 2018.  

Proporsi obesitas pada kelompok umur dewasa > 18 tahun di Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota (DKI) Jakarta terus berada diatas rata-rata nasional. Proprosi 

penduduk berusia > 18 tahun dengan obesitas pada tahun 2018 sebesar 29,8%, 

angka ini meningkat dibandingkan tahun 2013 sebesar 20,8%. Pada tahun 2018, 

DKI Jakarta menduduki peringkat kedua provinsi (setelah Sulawesi Utara) dengan 

penduduk obesitas terbanyak secara nasional (Riskesdas, 2018). Berdasarkan data 

Riskesdas tahun 2013, penduduk berusia > 18 tahun di DKI Jakarta dengan status 

gizi lebih juga memiliki proporsi diatas proporsi nasional, yaitu sebesar 14,0%. 

Berdasarkan kelompok pekerjaannya, prevalensi penduduk dengan gizi lebih dan 

obesitas paling banyak terdapat pada kelompok pekerjaan wiraswasta (31,7%), 

diikuti kelompok pekerjaan pegawai (30,8%).  
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Ketika seseorang memiliki status gizi lebih, maka akan timbul gangguan 

kesehatan baik dalam jangka pendek maupun panjang. Masalah kesehatan yang 

sering timbul akibat status gizi lebih adalah penyakit degeneratif seperti hipertensi, 

penyakit jantung koroner, ataupun stroke (Tirtawinata, 2012 dalam Wulandari dkk., 

2016). Data World Health Organization (2014) menyatakan sebanyak 2,8 juta 

orang meninggal karena penyakit seperti diabetes dan jantung sebagai akibat dari 

kegemukan atau obesitas. Menurut Sugiyanto (2017), status gizi lebih dan obesitas 

disebabkan oleh berbagai faktor kompleks yang dapat saling terkait, baik faktor dari 

dalam tubuh (internal) maupun dari luar tubuh (eksternal). Faktor internal obesitas 

antara lain, umur, jenis kelamin, genetik, dan kondisi psikologi (termasuk stres), 

sedangkan faktor eksternal meliputi perilaku merokok, konsumsi alkohol, status 

pernikahan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, aktivitas fisik, dan perilaku 

makan seperti pola makan yang salah, kebiasaan konsumsi makanan manis dan 

tinggi lemak (Sudikno dkk., 2016; Diana dkk., 2013; Pasumbung & Purba, 2015; 

dan Sugiyanto, 2017).  

Tingkat stres merupakan salah satu faktor risiko kejadian overweight dan 

obesitas. Pada saat seseorang stres akan dihasilkan lebih banyak hormon kortisol. 

Hormon kortisol akan merangsang pelepasan beberapa hormon lainnya, salah 

satunya yaitu leptin yang berfungsi menurunkan nafsu makan. Ketika hormon 

kortisol dihasilkan terus menerus, pelepasan hormon leptin menjadi ikut tidak 

terkontrol, hingga akhirnya dapat terjadi resistensi leptin yang merupakan penyebab 

peningkatan asupan makan seseorang ketika stres (Nurrahmawati & 

Fatmaningrum, 2018). Penelitian yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil di 

Kementerian Kesehatan Indonesia telah membuktikan bahwa adanya hubungan 

yang signifikan antara tingkat stres dengan kejadian obesitas (Widiantini & Tafal, 

2014). Faktor lainnya yang juga berpengaruh terhadap status gizi yaitu perilaku 

makan, salah satu perilaku makan yang menjadi konsentrasi ialah emotional eating. 

Emotional eating merupakan kecenderungan untuk kelebihan makan sebagai 

respons dari emosi yang negatif (Ganley, 1989 dalam Tan & Chow, 2014). 

Penelitian yang dilakukan oleh Geliebter dan Aversa (2003) membuktikan bahwa 

emotional eating terkait dengan status berat badan yang lebih tinggi.  
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Aktivitas fisik penting dilakukan untuk menjaga kesehatan fisiologis maupun 

psikologis. Aktivitas fisik yang rutin dilakukan bermanfaat untuk membantu 

mengoptimalkan komposisi tubuh termasuk mencegah berat badan berlebih atau 

obesitas (Warburton dkk., 2006 dalam Rhodes dkk., 2017). Pekerja kantor atau 

pegawai jika tidak diikuti dengan latihan fisik termasuk dalam kategori aktivitas 

fisik ringan, sehingga berisiko mengalami kegemukan (Dewi & Mahmudiono, 

2013). Penelitian yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

Kementerian Kesehatan, membuktikan bahwa responden dengan aktivitas fisik 

sedang atau berat memiliki nilai risiko yang lebih rendah untuk mengalami obesitas 

yaitu 0,4 atau 0,6 kali lebih rendah (Widiantini & Tafal, 2014).  

Parameter lainnya yang dapat menggambarkan keseimbangan antara asupan 

dan pengeluaran zat gizi individu yaitu persen lemak tubuh. Saat asupan yang 

dikonsumsi berlebih maka tubuh akan menyimpan kelebihan zat gizi tersebut 

sebagai cadangan lemak. Cadangan lemak ini disebut sebagai lemak non esensial 

dalam tubuh yang banyak dihubungan dengan risiko obesitas dan penyakit 

degeneratif (Inandia, 2012; Archilona, 2014). Penelitian yang dilakukan 

Wannamethee dkk. (2005) menunjukkan adanya korelasi positif antara persen 

lemak tubuh dengan IMT (Inandia, 2012).  

Salah satu kelompok pekerjaan yang rentan terhadap kejadian gizi lebih yaitu 

pegawai. Penelitian yang dilakukan oleh Pitayatienanan dkk., (2014) menunjukkan 

bahwa kejadian obesitas dapat menurunkan produktivitas kerja. Pegawai yang sehat 

lebih produktif bekerja dibandingkan pegawai yang tidak sehat. Berdasarkan uraian 

diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dapat mengetahui 

hubungan antara tingkat stres, emotional eating, aktivitas fisik, dan persen lemak 

tubuh dengan status gizi pegawai UPN “Veteran” Jakarta.  

 

I.2  Rumusan Masalah 

Status gizi lebih terkait overweight dan obesitas menjadi faktor risiko 

penyakit degeneratif yang kemudian meningkatkan angka morbiditas dan 

mortalitas di Indonesia. Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwa kejadian 

obesitas pada usia > 18 tahun terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Pada tahun 2018, kasus gizi lebih meningkat menjadi 13,6% (11,5% pada tahun 
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2013) dan kasus obesitas menjadi 21,8% (14,8% pada tahun 2013). Beberapa faktor 

yang terkait dengan kejadian status gizi lebih yaitu, tingkat stres, emotional eating, 

aktivitas fisik, dan persen lemak tubuh.  

Penelitian dilakukan di Kampus UPN “Veteran” Jakarta karena melihat 

cukup banyaknya pegawai yang mengalami kegemukan, bahkan diantaranya 

mengaku sudah pernah melakukan program diet tetapi tidak berhasil. Aktivitas 

pekerjaan yang sebagian besar dihabiskan untuk duduk, kebiasaan mengemil 

sambil bekerja hingga stres diduga menjadi faktor risiko yang berpengaruh. Oleh 

karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi status 

gizi khususnya status gizi lebih (overweight dan obesitas) di kampus UPN 

“Veteran” Jakarta. Faktor-faktor yang dimaksud dan menjadi ketertarikan peneliti 

dalam penelitian ini yaitu, tingkat stres, emotional eating, aktivitas fisik dan persen 

lemak tubuh, yang kemudian dianalisis hubungannya dengan status gizi pegawai di 

Kampus UPN “Veteran” Jakarta.  

 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah menganalisis hubungan tingkat stres, 

emotional eating, aktivitas fisik, dan persen lemak tubuh dengan status gizi pegawai 

UPN “Veteran” Jakarta. 

 

I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui gambaran karakteristik pegawai (usia, jenis kelamin, status 

pernikahan) di UPN “Veteran” Jakarta. 

b. Mengetahui gambaran tingkat stress, emotional eating, aktivitas fisik, 

persen lemak tubuh, dan status gizi pada pegawai di UPN “Veteran” 

Jakarta. 

c. Menganalisis hubungan tingkat stress, emotional eating, aktivitas fisik, 

dan persen lemak tubuh dengan status gizi pegawai UPN “Veteran” 

Jakarta. 
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I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Bagi Responden 

Memantau status gizi dan mencegah timbulnya penyakit degeneratif akibat 

masalah status gizi lebih. Mengontrol status gizi dapat dilakukan dengan mengelola 

faktor risiko status gizi lebih diantaranya, tingkat stres, emotional eating, aktivitas 

fisik, dan persen lemak tubuh. Dengan memiliki status gizi yang baik, responden 

kemudian juga dapat meningkatkan kesehatannya.  

 

I.4.2 Bagi Masyarakat 

Menambah pengetahuan mengenai faktor risiko yang mempengaruhi status 

gizi, khususnya gizi lebih. Sehingga, masyarakat dapat mengelola diri guna 

mencapai atau mempertahankan status gizi normal. Optimalnya status gizi 

masyarakat juga diharapkan dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas di 

Indonesia. 

 

I.4.3 Bagi Institusi 

Melalui pengetahuan mengenai status gizi pegawainya, diharapkan institusi 

dapat meningkatkan derajat kesehatan pegawai, khususnya tenaga administrasi 

pendidikan UPN “Veteran” Jakarta.  Setelah mengetahui faktor risiko gizi lebih 

pada pegawai, diharapkan adanya program yang tepat guna mendukung 

pengoptimalan status gizi pegawai. Dengan status gizi yang baik, juga dapat 

meningkatkan produktivitas kerja pegawai di lingkungan UPN “Veteran” Jakarta.  
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