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HUBUNGAN CITRA TUBUH DENGAN ASUPAN ENERGI MAHASISWA 

PROGRAM STUDI ILMU GIZI FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

Abstrak 

Mahasiswa gizi memiliki kompetensi terkait gizi serta kesehatan. Hal tersebut 

menjadi tuntutan untuk mengevaluasi tubuh pribadi, sehingga membentuk citra 

terhadap tubuh. Citra tubuh yang terbentuk dapat mempengaruhi asupan energi. 

Citra tubuh yang negatif akan mengarah pada perilaku makan tidak baik yaitu 

asupan energi inadekuat (kurang atau lebih) yang dapat membahayakan kesehatan, 

sedangkan citra tubuh positif cenderung akan mengkonsumsi energi sesuai 

kebutuhan untuk menjaga kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

hubungan citra tubuh dengan asupan energi mahasiswa Program Studi Ilmu Gizi 

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Metode penelitian 

menggunakan studi cross-sectional dengan sampel 93 mahasiwa gizi tahun 

angkatan 2017, 2018, dan 2019 yang dipilih dengan metode simple random 

sampling. Penilaian citra tubuh dengan Body Shape Questionnaire (BSQ) dan 

asupan energi diukur dengan formulir food record sebanyak 2 hari aktif dan 1 hari 

akhir pekan dalam seminggu. Uji korelasi Pearson’s Product Moment digunakan 

untuk melihat hubungan citra tubuh dengan asupan energi. Penelitian menunjukkan 

bahwa 29% sampel memiliki citra tubuh negatif, diantaranya dengan kategori 

asupan energi sebesar 21,5% sangat kurang, 6,5% kurang, dan 1,1% normal. 

Sebanyak sampel 71% mempunyai citra tubuh positif, tergolong asupan energi 

sangat kurang 41,9%, kurang 26,9%, dan normal 2,2%. Hasil analisis hubungan 

citra tubuh dengan asupan energi diperoleh nilai p = 0,756 (p>0,05). Penelitian ini 

dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan citra tubuh dengan asupan energi 

mahasiswa Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

Kata kunci: Citra tubuh, asupan energi, mahasiswa gizi. 

Abstract 

Nutrition students have competencies related to nutrition and health. Consequently, 

there is responsibility for nutrition students to evaluate their body, thus as form the 

body images. Body image (BI) that is formed can affect energy intake (EI). 

Negative BI may lead to bad eating behavior, namely inadequate EI (less or more) 

and can endanger health, while positive BI tends to consume energy as needed to 

maintain health. This research aimed to determine correlation between body image 

and energy intake in students of  Department of Nutrition Science of Faculty of 

Health Sciences of Muhammadiyah University of Surakarta. This was a cross-

sectional study. Simple random sampling was used to select 93 subjects from 2-4 

years of nutrition students. Subjects were asked to complete Body Shape 

Questionnaire (BSQ) to asses body image. Energy intake was obtained by food 

record on 2 weekdays and 1 weekend in one week. The Person’s Product Moment 

was applied in this research. The result showed that 29% of samples had a negative 

body image, including the category of energy intake such as 21,5% very less, 6,5% 
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less, and 1,1% normal. Subjects of 70% had a positive body image, including 

energy intake category were 41,9% very less, 26,9% less, and 2,2% normal. Based 

on the correlation analysis test obtained p value = 0,756 (p>0,05). There was no 

correlation between body image and energy intake in students of  Department of 

Nutrition Science of Faculty of Health Sciences of Muhammadiyah Surakarta. 

Keywords: Body image, energy intake, nutrition student. 

 

1. PENDAHULUAN 

Prevalensi penduduk Dunia usia dewasa terdapat 38,5% mengalami gizi lebih 

(overweight) dan 13% mengalami obesitas (Development Initiatives, 2017). Riset 

Kesehatan Dasar tahun 2018 melaporkan prevalensi overweight dan obesitas 

mengalami peningkatan sejak tahun 2007 hingga 2018. Prevalensi overweight pada 

kelompok usia dewasa dari tahun 2007 (8,6%), 2013 (11,5%), dan 2018 (13,6%). 

Tahun 2007, 2013, dan 2018 prevalensi obesitas pada usia dewasa yaitu 10,5%, 

14,8%, dan 21,8%. Prevalensi underweight usia dewasa pada tahun 2013 sebesar 

8,7% dan tahun 2018 sebesar 9,3% (Kementerian Kesehatan RI, 2018). 

Faktor yang mengakibatkan masalah gizi secara langsung yaitu asupan 

makanan dan penyakit infeksi (Thamaria, 2017). Ketidakseimbangan asupan 

makanan khususnya energi dengan kebutuhan yang berlangsung dalam jangka 

waktu lama. Energi yang masuk melalui makanan harus seimbang dengan 

kebutuhan. Energi merupakan hasil metabolisme protein, lemak dan karbohidrat. 

Energi diperlukan tubuh untuk pertumbuhan, metabolisme, utilisasi bahan makanan 

dan aktivitas (Rokhmah, 2016). Asupan energi harian individu dapat dipengaruhi 

oleh tingkat pengetahuan gizi (Spronk, 2014). 

Pengetahuan tentang gizi dan kesehatan yang dimiliki mahasiswa gizi 

dianggap lebih baik daripada mahasiswa non kesehatan. Seseorang yang memiliki 

pengetahuan yang baik dalam bidang gizi akan lebih memahami tentang perilaku 

makan yang baik, mencakup pemilihan jenis makanan yang sehat, pola makan, 

frekuensi makan yang teratur dan asupan energi yang sesuai dengan kebutuhan 

(Mulyani, 2018).  

Pengetahuan sebagai dasar terbentuknya sikap. Sikap yang berasal dari nilai 

kepercayaan akan resisten terhadap perubahan, sedangkan sikap yang tidak 
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berlandaskan pengetahuan akan lebih mudah mengalami perubahan. Sikap dan 

praktik yang didasari oleh pengetahuan gizi, maka mengarah ke perubahan individu 

terhadap makanan yang lebih baik dan resisten (Fadhilah, 2018). Hal tersebut 

menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan gizi dapat membentuk sikap dan perilaku 

makan (Lukmanto, 2013). Selain pengetahuan gizi, citra tubuh juga dapat 

mempengaruhi perilaku makan seseorang (Syarafina, 2014). 

Mahasiswa gizi dan tenaga kesehatan profesional dituntut memiliki tubuh 

ideal, sehingga dengan tuntutan tersebut dapat mempengaruhi mereka untuk lebih 

memperhatikan dalam mengevaluasi tubuh mereka sendiri atau membentuk citra 

terhadap tubuh sendiri (Toral, 2016). Citra tubuh adalah konsep yang 

menggambarkan perasaan, pikiran, dan persepsi yang disadari dan tidak disadari. 

Perhatian difokuskan pada penampilan dan daya tarik ketidakpuasan citra tubuh 

ditujukan sebagai perbedaan antara perkiraan ukuran tubuh saat ini dan ideal 

(Alebchew dan Ashagrie, 2016). Seseorang yang memiliki citra tubuh positif lebih 

merawat tubuh dengan menjalankan aktivitas secara hati-hati dan fleksibel (Webb, 

2015). Citra tubuh negatif mengenai evaluasi yang buruk dan ketidakpuasan 

terhadap tubuh (Bailey, 2017). 

Kompetensi gizi membuat  individu lebih memperhatikan tubuh dan 

dituntut menerapkan perilaku makan yang baik. Perhatian terhadap tubuh yang 

membentuk citra tubuh individu. Bentuk tubuh seseorang yang tidak lepas dari 

status gizi. Indeks Massa Tubuh (IMT) yang tidak normal cenderung memiliki citra 

tubuh yang negatif. Hal ini digambarkan oleh ketidakpuasan tubuh yang terlalu 

kurus atau gemuk menimbulkan tekanan  sosial untuk menjadi ideal dan berusaha 

mengendalikan berat badan secara ekstrem, sehingga mempengaruhi perilaku 

makan tidak baik. Perilaku makan tidak baik pada citra tubuh negatif cenderung 

mempunyai pola makan berlebihan atau pengurangan asupan energi ekstrem, 

sehingga membahayakan kesehatan. Citra tubuh positif cenderung memiliki kontrol 

makan yaitu asupan energi adekuat (Marks, 2015). 

Penelitian Zahrah dan Muniroh tahun 2020 menjelaskan terdapat hubungan 

antara body image atau citra tubuh dengan asupan energi (p=0,007), bahwa semakin 

tinggi asupan energi, maka body image juga semakin negatif. Penelitian tersebut 
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dilakukan dengan sampel 71 mahasiswa Program Studi Gizi Fakultas Kesehatan 

Masyarakat Universitas Airlangga. Penelitian komprehensif meninjau 200 artikel 

tentang faktor-faktor yang mempengaruhi asupan energi dan kebiasaan makan 

remaja dengan referensi tahun 1994 sampai 2016. Studi tersebut menemukan 

hubungan antara ketidakpuasan citra tubuh dan total asupan energi seiring dengan 

peningkatan asupan zat gizi makro (Jodhun, 2016). Sejalan dengan hasil penelitian 

pada sampel 140 mahasiswa di University of Nottingham Malaysia bahwa terdapat 

perbedaan signifikan (p=0,008) antara grup yang memiliki ketidakpuasan citra 

tubuh menunjukkan asupan energi berasal dari lemak lebih tinggi dibandingkan 

grup yang puas dengan citra tubuh (Lee, 2020). Hasil berbeda dengan sebuah studi 

yang dilakukan di SMA di Yogyakarta pada 140 siswi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat perbedaan asupan energi pada kelompok remaja 

dengan citra tubuh puas dan tidak puas (p=0,02). Remaja dengan persepsi citra 

tubuh tidak puas cenderung melakukan pengurangan asupan energi (Asna, 2017). 

 

2. METODE  

Studi cross-sectional. Subjek sebanyak 93 mahasiwa gizi tahun angkatan 2017, 

2018, dan 2019 yang dipilih menggunakan metode simple random sampling. 

Pengambilan data secara daring menggunakan whatsapp, sebagai media 

komunikasi peneliti dengan sampel mulai dari menanyakan kesediaan subjek 

hingga membagikan informasi instumen penelitian. Penilaian citra tubuh dengan 

Body Shape Questionnaire (BSQ) melalui google form dan asupan energi diukur 

dengan formulir food record sebanyak 2 hari aktif dan 1 hari akhir pekan dalam 

seminggu yang dikumpulkan melalui google drive dalam bentuk soft file Ms.Word 

. Penelitian dilakukan bulan Oktober hingga Desember. Analisis data dengan uji 

kenormalan Kolmogorov Smirnov, kemudian uji korelasi Pearson’s Product 

Moment digunakan untuk melihat hubungan citra tubuh dengan asupan energi. 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gambaran Karakteristik Sampel 

Penelitian dilakukan selama satu bulan dengan pengambilan data secara daring. 

Besar sampel sebanyak 93 mahasiswa Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sampel mendapatkan penjelasan 

sebelum persetujuan penelitian dan persetujuan kesediaan menjadi responden.  

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Karakteristik Sampel 

Karakteristik Jumlah Persentase (%) 

Tahun Angkatan 

2017 

2018 

2019 

 

16 

37 

40 

 

17,2 

39,8 

43 

Total 93 100 

Jenis Kelamin 

Laki-laki 

Perempuan 

 

4 

89 

 

4,3 

95,7 

Total 93 100 

Usia 

19 tahun 

20 tahun 

21 tahun 

22 tahun 

23 tahun 

 

1 

32 

37 

20 

3 

 

1,1 

34,4 

39,8 

21,5 

3,2 

Total 93 100 

Tempat Tinggal Saat Ini 

Kost 

Rumah 

 

21 

72 

 

22,6 

77,4 

Total 93 100 

Tabel 1 menunjukkan karakteristik sampel mahasiswa Program Studi Ilmu 

Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sebagian 

besar mahasiswa angkatan tahun 2018 sebanyak 37 orang (39,8%), dan angkatan 

tahun 2019 sebanyak 40 orang (43%). Mahasiswa gizi berkatian dengan tingkat 

pengetahuan gizi, maka mempengaruhi pemilihan makanan yang berhubungan 

dengan asupan energi harian (Spronk, 2014). Jenis kelamin perempuan 89 orang 
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(95,7%) mendominasi pada sampel penelitian. Keterkaitan jenis kelamin dan 

asupan energi terdapat total konsumsi energi yaitu pada perempuan lebih rendah 

daripada laki-laki, sebab perempuan lebih memperhatikan kalori yang dikonsumsi 

(Maddock, 2012).  Usia responden penelitian yaitu 19-23 tahun, mayoritas 

sebanyak 37 orang (39,8%) berusia 21 tahun. Usia dewasa awal mempunyai risiko 

tinggi kebiasaan makan tidak sehat dengan asupan energi tidak memadai (Gan, 

2011). Mahasiswa yang sedang berada di rumah sebesar 72 (77,4%). Tingkat 

konsumsi responden yang tinggal di rumah dipengaruhi oleh perilaku dan kebiasaan 

orang tuanya (Parkes, 2012). Sebagian kecil sampel tinggal di kost, sehingga 

konsumsi makanan mendapat pengaruh teman sebaya dan kebiasaan makan dapat 

meningkatkan asupan energi (Salvy, 2012). 

3.2 Gambaran Konsumsi Bahan Makanan 

Pengukuran asupan energi menggunakan instrumen food record 24 jam dan buku 

foto makanan sebagai alat bantu konversi URT menjadi berat (gram). Pencatatan 

dilakukan secara mandiri yang diukur dan dikumpulkan per hari sesuai hari yang 

ditentukan (2 hari aktif dan 1 hari akhir pekan). 

Tabel 2. Daftar Konsumsi Bahan Makanan 

Nama 

Bahan 

Makanan 

Frekuensi 

3 Hari 

Berat 

3 Hari 

(Gram) 

Energi 

per 

100 

gram 

(Kkal) 

Frekuensi 

per Hari 

Berat 

per 

Hari 

(Gram) 

Energi 

per 

Hari 

(Kkal) 

Minyak 

kelapa 

sawit 

8,44x 36,4 862,1 2,81x 12,13 104,6 

Beras 

putih 

giling 

5,77x 320,64 360,9 1,92x 106,88 385,4 

Telur 

ayam 

1,94x 102,47 155,1 0,65x 34,16 53 

Tempe 

kedelai 

murni 

1,88x 78,55 199,1 0,63x 26,18 52,1 

Gula 

pasir 

1,76x 28,46 387 0,59x 9,49 36,7 

Tepung 

terigu 

1,39x 33,47 364 0,46x 11,16 40,6 
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Tahu 1,35x 59,06 76 0,45x 19,69 15 

Wortel 1,35x 29,67 36,1 0,45x 9,89 3,6 

Daging 

ayam 

bagian 

dada 

0,92x 46,37 284,9 0,31x 15,46 44,7 

Kubis 0,85x 17,53 22 0,28x 5,84 1,3 

Kecap 0,7x 6,31 60 0,23x 2,1 1,3 

Kacang 

panjang 

0,62x 15,61 34,9 0,21x 5,2 1,8 

Kacang 

tanah 

kulit 

0,55x 14,89 414 0,18x 4,96 20,5 

Kentang 0,53x 25,11 93 0,18x 8,37 7,8 

Bakso 

daging 

sapi 

0,51x 39,11 370 0,17x 13,04 48,2 

Santan 

cair 

0,44x 12,15 106,1 0,15x 4,05 4,3 

Sawi 

hijau 

0,43x 11,08 15,1 0,14x 3,69 0,6 

Toge 

kacang 

hijau 

0,41x 9,42 60,9 0,14x 3,14 1,9 

Bayam 0,4x 9,19 37 0,13x 3,06 1,1 

Mie 

basah 

0,39x 45,86 141 0,13x 15,29 21,6 

 Tabel 2 menjelaskan beberapa bahan makanan yang sering dikonsumsi oleh 

sampel pada 3 hari dalam seminggu, 2 hari aktif dan 1 hari libur. Hasil food record 

yang telah dianalisis zat gizi menggunakan Nutrisurvey didapat bahan makanan 

mengandung tinggi energi berasal dari kategori makanan pokok atau karbohidrat, 

lauk hewani dan nabati atau protein, dan lemak. Rata-rata sampel memiliki 

frekuensi makan sedikit yaitu kurang dari 3 kali dalam sehari. Asupan energi dari 

minyak kelapa sawit 2,81 kali per hari (104,6 kkal per hari), hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata sampel menyukai makanan dengan olahan yang digoreng. Jenis 

makanan dengan cara pengolahan digoreng diantaranya nasi goreng, kentang 

goreng, serta lauk-pauk dan jajanan yang digoreng dengan tambahan tepung. Gula 

pasir dikonsumsi sebagian besar sampel dari minuman seperti es teh, es jeruk, dan 

bahan tambahan untuk snack. 
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3.3 Gambaran Citra Tubuh 

Tabel 3. Distribusi Frekuensi Citra Tubuh 

Karakteristik Jumlah Persentase (%) 

Citra Tubuh 

Negatif 

Positif 

 

27 

66 

 

29 

71 

Total 93 100 

Tabel 3 merupakan hasil asesmen citra tubuh berdasarkan kategori total skor 

BSQ (Body Shape Questionnaire) yaitu sebesar 66 orang (71%) memiliki citra 

tubuh positif. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa gizi telah menerima, 

menghargai dan merawat tubuh, bukan bergantung pandangan masyarakat. 

Instrumen tersebut terdapat 34 pertanyaan yang mencakup persepsi terhadap bentuk 

tubuh. Sebagian besar sampel yang menjawab “1” atau tidak pernah pada item 

pertanyaan 26 (“Pernahkah Anda berusaha untuk muntah agar merasa lebih 

kurus?”) dan 32 (“Pernahkah Anda menggunakan obat pencahar (laksatif) agar 

merasa lebih kurus (sejenis pencuci perut misalnya vegeta, herbal, dll)?”). Hal ini 

menjelaskan bahwa subjek tidak pernah berusaha mengeluarkan makanan saat 

makan melalui muntah dengan sengaja atau menggunakan obat pencahar agar 

menjadi kurus. Item pertanyaan lainnya tentu bervariasi  dalam rentang tidak 

pernah, jarang, dan kadang-kadang. Hasil tersebut merpelihatkan subjek telah 

memandang positif atau menerima tubuhnya, sehingga memiliki  citra tubuh positif 

pada 71% sampel.  

Beberapa item pertanyaan yang menjadi perhatian yaitu didapatkan rata-rata 

poin >3 atau yang berarti menjawab kadang-kadang mendekati sering.  Item 

pertanyaan 34 yaitu “Pernahkah Anda merasa risau dengan bentuk tubuh Anda, 

sehingga merasa ingin berolah raga)?” diperoleh rata-rata poin 3,98, maka 

menunjukkan subjek masih khawatir terhadap tubuh dan ada keinginan berolahraga 

untuk memperbaiki bentuk tubuh.  Selanjutnya, rata-rata poin 3,69 pada item 

pertanyaan  4 yang mengungkapkan ketakutan  bertambah gemuk atau menjadi 
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gemuk. Sama halnya dengan item pertanyaan 12 dan 23, didapat rata-rata poin 3,68, 

pertanyaan yang berisi perhatian dan perasaan terhadap tubuh orang lain yang lebih 

baik dibanding tubuh sendiri, serta  berpikir bahwa bentuk tubuh dikarenakan 

kurang mengendalikan diri saat mengatur pola makan. 

3.4 Gambaran Asupan Energi 

Tabel 4. Distribusi Frekuensi Asupan Energi 

Karakteristik Jumlah Persentase (%) 

Asupan Energi 

Sangat Kurang 

Kurang 

Normal 

Lebih 

 

59 

31 

3 

0 

 

63,4 

33,3 

3,2 

0 

Total 93 100 

Hasil asesmen asupan energi dengan food record-24h sebanyak 3 hari dalam 

seminggu (2 weekday dan 1 weekend) adalah sebagian besar sampel memiliki 

asupan energi inadekuat, antara lain kategori sangat kurang sebanyak 59 orang 

(63,4%) dan kurang sebanyak 31 orang (33,3%). Data tersebut disebabkan oleh 

hasil pengukuran konsumsi makan yaitu mahasiswa gizi sebagian besar memiliki 

frekuensi makan yang sedikit. 

Asupan energi berdasarkan karakteristik sampel yang meliputi pengetahuan 

gizi (tahun angkatan), jenis kelamin, usia, dan tempat tinggal. Penelitian ini dengan 

sampel mahasiswa gizi yang dianggap memiliki pengetahuan kebiasaan makan 

yang baik, dalam hal ini hasil tidak menunjukkan asupan energi yang memadai. 

Penelitian menjelaskan pada tahap tersebut merupakan tahap pengetahuan kondisi 

responden menerima pengetahuan, namun belum tahap implementasi dalam 

kehidupan sehari-hari (Anggraini, 2012).  

Jenis kelamin perempuan yang mendominasi pada sampel berpengaruh pada 

total asupan energi kurang. Penyebab asupan energi inadekuat yaitu perempuan 

lebih memperhatikan kalori yang dikonsumsi (Maddock, 2012). Hal berbeda 
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dengan laki-laki yang cenderung kurang memperhatikan makanan yang diasup 

(Husnah, 2012). Faktor pendukung lainnya adalah usia, pada sampel mahasiswa 

dalam kategori usia dewasa awal 19 sampai 23 tahun. Usia tersebut memiliki risiko 

tinggi kebiasaan makan tidak sehat dengan asupan energi tidak memadai (Gan, 

2011). Sejalan dengan penelitian lain, usia dewasa awal memiliki pola makan yang 

tidak teratur yakni frekuensi makan rendah (kurang dari 3 kali sehari), jumlah kalori 

yang rendah (rata-rata 1473,665 kkal) atau tidak memenuhi anjuran kebutuhan 

energi seharusnya (Cutillas, 2013). Hasil menunjukkan bahwa sampel konsumsi 

makanan berat dan ringan diolah dengan cara digoreng, jajanan dan minuman 

manis, namun frekuensi makan 1-2 kali dalam sehari. Hal tersebut gambaran asupan 

energi mahasiswa gizi dengan risiko usia dewasa awal dan pengaruh faktor tempat 

tinggal. 

Tempat tinggal berkaitan dengan pengaruh orang sekitar. Mahasiwa yang 

ditinggal di rumah dipengaruhi oleh orang tua, sedangkan tinggal di kost 

dipengaruhi oleh teman sebaya.  Berbeda dengan penelitian yang menganggap 

seseorang yang tinggal di kost tidak mampu menyediakan makanan sendiri, 

sehingga harus membeli makanan di luar dan kurang bervariasi sedangkan mereka 

yang tinggal di rumah baik variasi dan ketersediaan cukup (Perdana, 2013). Hasil 

survei konsumsi makanan keseluruhan sampel terdapat 3 mahasiswa yang memiliki 

asupan energi normal dan ketiganya tinggal di rumah. Hal tersebut hanya sebagian 

kecil, rata-rata mahasiwa mempunyai asupan yang sangat kurang disebabkan oleh 

frekuensi makan rendah. 

3.5 Gambaran Citra Tubuh terhadap Asupan Energi 

Distribusi frekuensi dengan crosstab digunakan untuk mengetahui keterikatan antar 

variabel dengan menyilangkan dua atau lebih variabel yaitu asupan energi pada 

mahasiswa yang memiliki citra tubuh negatif dan positif. 
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Tabel 5. Distribusi Frekuensi Citra Tubuh terhadap Asupan Energi 

Citra 

Tubuh 

Asupan Energi Total 

Sangat 

Kurang 

Kurang Normal 

N % N % N % N % 

Negatif 20 74,1% 6 22,2% 1 3,7% 27 100% 

Positif 39 59,1% 25 37,9% 2 3% 66 100% 

Tabel 5 menunjukkan bahwa sampel yang memiliki citra tubuh negatif 

terdapat 27 orang, diantaranya 20 orang (74,1%) dengan asupan energi sangat 

kurang, 6 orang (22,2%) dengan asupan energi kurang, dan 1 orang (3,7%) dengan 

asupan energi normal. Responden sebanyak 66 orang mempunyai citra tubuh 

positif, yaitu 39 orang (59,1%) mengkonsumsi energi sangat kurang, 25 orang 

(37,9%) dengan konsumsi energi kurang, dan 2 orang (3%) mempunyai asupan 

energi normal. Berdasarkan tabulasi silang tersebut diketahui bahwa responden 

yang memiliki citra tubuh negatif tidak hanya pada responden dengan asupan energi 

sangat kurang dan kurang, namun pada responden dengan asupan energi normal. 

Hal tersebut menunjukkan masih mengevaluasi tubuhnya meski dalam kondisi 

asupan energi adekuat. Responden yang memiliki citra tubuh positif, namun asupan 

energi tidak memadai atau kategori sangat kurang dan kurang dikarenakan 

kebiasaan makan yang salah yaitu frekuensi makan kurang. 

3.6 Hubungan Citra Tubuh dengan Asupan Energi Mahasiswa Program 

Studi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammdiyah 

Surakarta 

Uji normalitas dengan uji Kolmogorof smirnov digunakan untuk mengetahui 

kenormalan distribusi data, sebelum uji korelasi. Penelitian ini uji Kolmogorof 

smirnov karena besar sampel sebanyak 93 orang. Hasil uji normalitas adalah 

berdistribusi normal pada ke dua variabel, ditunjukkan pada variabel citra tubuh 

dengan nilai p=0,131 dan variabel asupan energi dengan nilai p=0,2. Uji korelasi 

menggunakan Pearson product moment karena data berdistribusi normal. 
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Tabel 6. Hubungan Citra Tubuh dengan Asupan Energi 

Variabel Min Max Rata-

rata 

SD P value 

Citra Tubuh 

(Skor) 

34 192 91,22 31,607 

0,756 

Asupan Energi 

(Kkal) 

762,53 2900,46

7 

1456,731 397,7685771 

Tabel 6 menjelaskan hasil pengukuran citra tubuh dengan skor BSQ dan 

asupan energi dalam satuan kilokalori. Skor BSQ didapat nilai minimum 34 dan 

maksimum 192, serta rata-rata sebesar 91,22 tergolong kategori citra tubuh positif. 

Asupan energi (kkal) berdasarkan rata-rata asupan harian dari 2 hari aktif dan 1 hari 

akhir pekan dalam seminggu, sehingga secara keseluruhan sampel diperoleh rata-

rata 1473,665 kkal dibanding kebutuhan perempuan 2250 kkal dan laki-laki 2650 

kkal termasuk %asupan kategori sangat kurang. Hasil uji statistik diketahui bahwa 

nilai signifikan yaitu 0,756, yang berarti p >0,05 maka H0 ditolak menunjukkan 

tidak terdapat hubungan citra tubuh dengan asupan energi mahasiswa Program 

Studi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

4. PENUTUP 

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal instrumen yang digunakan untuk 

pengambilan data dan tidak ada pengukuran status gizi pada subjek. Instrumen BSQ 

untuk menilai citra tubuh berisi pertanyaan yang mengarah pada subjek hanya 

mengalami status gizi lebih, seperti menanyakan ketidakpuasan dan perasaan tidak 

nyaman memiliki tubuh besar atau lipatan lemak bagian tubuh tertentu (perut, 

pinggang, pinggul, paha dan bokong). Poin pertanyaan yang seharusnya netral 

untuk subjek normal atau tidak dalam kondisi khusus, sehingga dapat mewakili 

subjek dengan status gizi kurang dan normal atau merasa kurus. Keterkaitan status 

gizi dengan citra tubuh tersebut, maka perlu melakukan penilaian status gizi seperti 

berat badan dan tinggi badan. Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan tidak 

adanya data status gizi, karena pengukuran status gizi langsung tidak dilakukan 
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pada subjek. Aspek-aspek tersebut yang mempengaruhi penelitian bahwa tidak 

terdapat hubungan citra tubuh dengan asupan energi mahasiswa gizi. 
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