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ABSTRAK 

Pramugari merupakan salah satu profesi yang memperhatikan bentuk tubuh 

dan kebiasaan makannya. Pramugari membutuhkan nutrisi yang cukup untuk 

menjalankan aktivitasnya. Salah satu zat gizi yang dibutuhkan adalah zat besi, asam 

folat dan vitamin B12 agar tidak menderita anemia. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis hubungan body image dan kebiasaan makan dengan status anemia 

pramugari penerbangan domestik di Indonesia. 

Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan desain 

cross sectional. Responden dari penelitian ini adalah pramugari yang melakukan 

penerbangan domestik di Indonesia dan tidak sedang mengalami haid. Data yang 

diambil adalah faktor ekstrinsik dan intrinsik kebiasaan makan, body image, serta 

status anemia responden. Teknik pengambilan data adalah pengukuran kadar Hb 

dengan alat pengukuran Hb portable yang dilakukan oleh analis medis terlatih dan 

wawancara menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan uji chi-square, uji 

korelasi spearman dan korelasi pearson. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa teh merupakan minuman sumber 

inhibitor yang sering dikonsumsi oleh sebagian besar pramugari dalam 

kesehariannya. Faktor ekstrinsik kebiasaan makan tidak berhubungan dengan status 

anemia pramugari, sedangkan faktor intrinsik kebiasaan makan dan body image 

berhubungan dengan status anemia. Frekuensi konsumsi sumber Fe, asam folat 

vitamin B12, enhancer, dan inhibitor tidak berhubungan dengan status anemia 

pramugari 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor intrinsik kebiasaan makan yakni 

terdapat pengaruh emosional dan memiliki body image negatif cenderung menderita 

anemia. frekuensi konsumsi jenis makanan sumber Fe, asam folat, vitamin B12,  

enhancer, dan inhibitor tidak ada hubungan dengan status anemia pramugari. 

Pramugari disarankan untuk dapat mengontrol dirinya sehingga faktor intrinsik yakni 

asosiasi emosionalnya tidak mempengaruhi kebiasaan makan. 
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