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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Waria adalah seseorang laki-laki yang berpenampilan, bersikap, dan 

berperilaku berkebalikan dari jenis kelamin fisik mereka, dan menginginkan untuk 

diakui sebagai anggota jenis kelamin berlawanan dari jenis kelamin menurut 

organ seks fisik mereka (Yash, 2003). Waria mengidentifikasi dirinya sebagai 

perempuan yang terperangkap dalam tubuh laki-laki. Mereka berusaha untuk 

memiliki ciri-ciri tubuh perempuan, baik secara anatomi maupun kekhasan 

biologis perempuan seperti payudara, pinggul yang besar, pinggang yang sempit, 

kulit yang halus, rambut, kuku yang dirawat agar panjang, bulu mata yang lentik, 

serta betis yang tidak berbulu lebat (Hafiar, 2010). 

Waria dikenal dengan sosok kebanci-bancian yang biasanya didapati di 

salon-salon kecantikan, ataupun di jalan raya sebagai pengamen, dan sebagian 

besar sebagai penjaja seks komersial (PSK). Hal ini dapat dianggap lumrah, 

karena di kota besar seperti Surabaya, waria relatif mudah ditemui dalam profesi 

tersebut dengan berbagai corak penampilan maupun perilakunya (Hafiar, 2010). 

Tekanan ekonomi dan kemiskinan yang dialami oleh waria disebabkan oleh tidak 

adanya kesempatan pendidikan dan lapangan kerja formal bagi kaum waria. 

Profesi penjaja seks komersial (PSK) sebagai jalan pintas yang akhirnya menjadi 

alternatif terakhir untuk mempertahankan hidupnya. Di kota Surabaya, sosok 

waria dapat ditemukan di sekitar makam Kembang Kuning, terminal Bungurasih, 
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jalan Irian Barat, Ketabang Kali, Rolak, Stasiun Wonokromo, jalan Dupak, pantai 

Kenjeran, jalan raya Margomulyo, pelabuhan Tanjung Perak, dan lapangan 

Barunawati (Lokasi Mangkal Kota Surabaya, 2011). 

Dalam artikel majalah Matra edisi April 1995 yang mengupas masalah 

kaum transeksual wanita (dalam Yash, 2003), para ahli menyebutkan bahwa satu 

dari setiap 50.000 orang merasa terperangkap dalam tubuh yang salah. Menurut 

data Direktorat Jenderal Administrasi dan Kependudukan Departemen Dalam 

Negeri, jumlah waria di Indonesia tahun 2005 lalu mencapai 400.000 jiwa. Jumlah 

ini masih belum dapat diresmikan, sebab masih banyak waria yang belum masuk 

dalam hitungan, dan disinyalir angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya 

(Sujatmiko dalam Tempointeraktif, 2005). Data yang berhasil didapatkan dari 

beberapa dinas kesejahteraan sosial pada tahun 2008, populasi waria di Indonesia 

berjumlah 11.049 orang (Departemen Sosial RI, 2008). 

Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat sebagai sosok 

perempuan berparas cantik banyak menghinggapi benak para waria, terutama 

waria yang berprofesi sebagai pekerja seks komersial. Mereka berusaha tampil 

cantik agar tidak kalah dengan dengan waria lainnya dalam mendapatkan tamu. 

Penampilan menjadi perhatian utama bagi waria PSK. Walaupun mereka sudah 

berusaha mendandani dirinya dengan segala atribut perempuan, seperti bermake 

up lengkap dan tebal, berkostum rok yang atraktif, bersuara dengan nada nyaring 

dan lembut, memakai kata-kata yang sering digunakan perempuan, bahkan 

berlenggak lenggok dalam berjalan sebagai mana mestinya perilaku perempuan 
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dalam masyarakat Indonesia, namun sebagian dari waria ini masih belum merasa 

puas karena mereka menganggap dirinya belum cukup cantik (Hafiar, 2010). 

Banyak ungkapan yang menggambarkan bagian tubuh perempuan yang 

dapat dikatakan cantik dalam budaya masyarakat yaitu seperti badan yang 

ramping, dada yang besar, kulit yang halus, bibir merekah, hidung mancung, dan 

dagu yang lancip. Berdasarkan ungkapan itulah maka waria yang merasa tidak 

memiliki bagian tubuh yang sesuai dengan ungkapan di atas menganggap dirinya 

kurang cantik. Sehingga mereka berupaya mempercantik tubuh secara permanen 

bukan hanya sekedar tipuan make up seperti melakukan operasi payudara, 

penyuntikan hormonal, dan mempercantik wajah dengan beberapa operasi plastik 

(Pervitasari, 2006). 

Seperti pada pernyataan dari salah seorang waria bernama Eta (nama 

samaran) yang tinggal di Seminyak, Kuta. Ia pernah menyuntikkan dadanya 

dengan silikon. Dada yang semula rata itu pun terlihat semakin padat berisi, dan 

lebih kenyal. Namun, Eta masih belum puas dengan kondisi tubuhnya. Bentuk 

mukanya pun menjadi sasaran suntikan operasi. Ia pun menyuntikkan pada hidung 

dan dagunya. Simak penuturan Eta berikut ini (Aku Suntik Maka Aku Menarik, 

2006).  

“Waktu pertamanya sih Eta udah seneng ama dagu Eta, udah agak 

lonjong oval gitu. Tapi Eta sih asyik-asyik aja waktu ada temen yang 

mau ngasih suntik gratis. Cuman seudah disuntik pakai silikon, eh, nih 

dagu bukan tambah bagus malah jadi aneh. Mukaku malahan nggak 

lurus keliatannya agak menceng jadi disuntik lagi ama Mami. Nah baru 

lumayan jadi lancip, pas udah tau bagus ya terus nyobain nyuntik hidung 

yang emang agak-agak pesek gitu, hehe. Sekarang hidungku lebih 

mancung dan tipis dibanding sebelum suntik. Tapi malah jadi repot 

soalnya jadi banyak order nyebong, hehe. Nggak apa-apa lah yang 

penting bisa kipas-kipas (banyak uang)” 
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Tidak hanya disitu saja, beberapa waria lainnya juga sering melakukan 

usaha mempercantik diri seperti suntik KB dan suntik silikon. Seperti waria lain 

dengan nama samaran Vivi juga minum pil KB sampai sembilan butir tiap hari. 

Efeknya yang didapatkan yaitu kulitnya menjadi lebih bersih dan urat-uratnya tak 

kelihatan (Aku Suntik Maka Aku Menarik, 2006). 

Fenomena tersebut menunjukkan bagaimana tubuh menjadi aset yang 

begitu penting bagi seorang waria. Kaum waria yang notabene merasa dirinya 

wanita, tidak mau ketinggalan dalam  hal mempercantik diri. Mereka cenderung 

melakukan banyak jalan pintas yang berdampak membahayakan tubuhnya. 

Seperti pada kejadian waria yang bernama Anggi di Durensawit, Jakarta Timur 

pada tanggal 25 Januari 2010. Usahanya menjadi cantik dengan jalan pintas, 

malah berujung maut. Anggi terpaksa harus merelakan nyawanya untuk menjadi 

cantik. Ia tewas “over dosis” setelah disuntik satu liter kolagen untuk 

memperindah pantatnya (Waria Tewas Setelah Disuntik Kolagen, 2010). 

Sementara itu, kejadian lainnya terjadi pada salah seorang waria pemilik 

salon bernama Lia berusia 35 tahun tewas usai suntik silikon untuk mempercantik 

diri. Menurut rekan korban, Lia mengungkapkan keinginannya untuk suntik 

silikon. Lia merasa hidungnya terlalu besar dan butuh untuk diperkecil serta 

dibuat lebih mancung agar penampilannya makin mempesona (Waria Tewas Usai 

Suntik Silikon, 2008). 

Para waria pun menjadi begitu haus untuk mengubah tubuhnya dengan 

berbagai macam cara dalam mencapai kecantikan sebagai wanita seutuhnya tanpa 

memikirkan risiko dari pembedahan dahulu. Persoalan identitas diri dengan 
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pembuktian waria dan transeksual untuk menjadi wanita seutuhnya serta 

mendapatkan kepuasan dalam jiwa ini mendorong mereka ingin menghilangkan 

ciri laki-lakinya menjadi perempuan, seperti melakukan diet secara keras, operasi 

payudara, serta mempercantik wajah dengan beberapa operasi plastik (Pervitasari, 

2006). Bahkan waria pun juga mempunyai keinginan yang besar untuk melakukan 

operasi penggantian organ kelamin. Sebagian besar waria yang tinggal di 

Thailand telah melakukan operasi pergantian kelamin. Sebab Thailand memiliki 

landasan hukum melegalkan praktek operasi pengantian organ kelamin. Namun 

tidak mengijinkan perubahan status, hak, dan kewajiban warga negaranya yang 

bertranseksual (Hafiar, 2010). 

Waria menjalani proses yang begitu panjang dan tidak mudah untuk 

dapat sampai pada keputusan akan hidup dengan identitas dan peran gender yang 

sebaliknya, atau bahkan pada keputusan untuk menjalani operasi pergantian 

kelamin (Oetomo, 1996). Pemenuhan kesempurnaan fisik yang biasanya identik 

dengan sikap wanita itu ternyata tidak hanya didominasi oleh wanita saja, namun 

gejala ini juga turut mendominasi  bagi kaum waria, bahkan gejalanya pun lebih 

parah. Gejala-gejala ketidakpuasan dalam tubuh ini disebut dengan body image 

dissatisfaction. Istilah body image dissatisfaction sering juga disebut dengan body 

dissatisfaction (Pamungkas, 2008). Menurut Grogan (2008), body image 

dissatisfaction adalah pikiran-pikiran negatif seseorang atau perasaan negatif 

seseorang mengenai bentuk tubuh mereka dan tidak menyukai bagian-bagian 

tertentu dari tubuhnya. Body image dissatisfaction berasal dari citra tubuh yang 

dimiliki oleh individu terhadap bentuk dan ukuran tubuh yang dimiliki individu, 
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sebab individu memiliki citra tubuh yang negatif terhadap bentuk dan ukuran 

tubuh yang dimilikinya. Dampak negatif dari body image dissatisfaction yaitu self 

esteem dan kecenderungan menimbulkan gangguan makan. 

Berdasarkan penelitian Algars, et al (2011) dalam jurnal yang berjudul 

Conflicted Gender Identity, Body Dissatisfaction, and Disordered Eating in Adult 

Men and Women mengungkapkan bahwa individu yang mengalami gangguan 

identitas gender lebih mengalami body dissatisfaction dibandingkan dengan 

individu normal pada umumnya. Ketidaksesuaian antara anatomi seksual dengan 

jenis kelamin yang diinginkan merupakan sumber utama dari body dissatisfaction 

pada individu yang mengalami gangguan identitas gender. Mereka merasa tidak 

puas dengan bagian-bagian tubuh seperti kaki, wajah, hidung, tinggi badan, alis, 

tangan, dagu, dan bahu. Bagian-bagian tubuh ini tidak adanya hubungannya 

dengan hormon. Body dissatisfaction yang tinggi ini sangat berpengaruh dengan 

munculnya perilaku gangguan makan. 

Vocks, et al (2009) dalam jurnal yang berjudul Eating and Body Image 

Disturbance in Male to Female and Female to Male Transseksuals juga 

mendukung adanya tingkat body dissatisfaction yang tinggi pada individu 

transseksual post operative dari laki-laki ke perempuan dibandingkan individu 

yang normal. Individu transseksual post operative dari laki-laki ke perempuan 

merasa tidak puas dengan bagian-bagian tubuhnya yang lebih bersifat sensual. 

Misalnya seperti payudara serta organ kelamin. Kelompok transeksual juga 

mempunyai nilai tinggi dalam perilaku kekhawatiran dengan jumlah makan, 

bentuk tubuh, berat badan, serta munculnya gangguan makan. Depresi dan self 
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esteem yang rendah pun rentan terjadi pada individu transeksual walaupun telah 

melakukan operasi pergantian kelamin. 

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa body image 

dissatisfaction begitu familiar dalam dunia waria. Bahkan tingkat body image 

dissatisfaction mereka lebih tinggi dibandingkan individu secara normal. Oleh 

sebab itu, penelitian ini akan difokuskan untuk menjawab pertanyaan apa 

penyebab yang mendasari munculnya body image dissatisfaction pada waria serta 

bagaimanakah body image dissatisfaction yang dialami oleh waria. 

 

1.2. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas yaitu menggambarkan 

penyebab body image dissatisfaction pada waria usia dewasa awal, maka 

permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan dalam grand tour question, yaitu 

faktor apa yang menyebabkan waria usia dewasa awal mengalami body image 

dissatisfaction? Untuk memperdalam grand tour question dapat dibuat sub 

question seperti berikut ini : Bagaimanakah gambaran body image dissatisfaction 

pada usia dewasa awal? 

 

1.3. Signifikansi dan Keunikan Penelitian 

Body image dissatisfaction pada waria merupakan pembahasan yang 

telah sering dikupas dalam jurnal-jurnal psikologi luar negeri. Penelitian body 

image dissatisfaction pada waria yang ditemukan oleh penulis lebih banyak 

dilakukan secara kuantitatif, serta dihubungkan dengan berbagai variabel baru 
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seperti gangguan makan, depersonalisasi, dan self esteem. Diantaranya adalah 

penelitian yang dilakukan oleh Vocks, et al (2009) dalam jurnal yang berjudul 

Eating and Body Image Disturbance in Male to Female and Female to Male 

Transseksuals. 

Penelitian ini membahas tentang perbandingan tingkat gangguan makan, 

citra tubuh, self esteem, dan depresi pada transeksual dan individu normal. Hasil 

penelitian ini mengungkapkan bahwa male to female transsexual cenderung 

melakukan pengendalian makan, kekhawatiran makan (eating concern), 

kekhawatiran berat badan, kekhawatiran bentuk tubuh, dorongan untuk kurus, 

bulimia, body dissatisfaction, dan pengecekan tubuh dibandingkan laki-laki dan 

perempuan normal.  

Bagian-bagian tubuh yang paling dikhawatirkan oleh individu transeksual 

dari laki-laki ke perempuan berupa payudara dan alat kelamin. Bagian tubuh yang 

dikhawatirkan ini lebih mengarah pada daya tarik sensual individu. Sementara itu, 

transeksual menunjukkan tingkat depresi yang tinggi dibandingkan mereka yang 

normal. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa male to female 

transsexual cenderung melakukan pengontrolan tubuh daripada female to male 

transsexual. Bahkan orang yang menderita transeksual lebih berisiko tinggi 

mengalami gangguan makan. 

Apabila dibandingkan dengan penelitian tersebut, terdapat sebuah 

signifikansi dan keunikan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis 

tidak melakukan penelitian secara kuantitatif, melainkan dengan kualitatif. 

Tujuannya agar melakukan penggalian informasi secara dalam. Disamping itu, 
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penulis hanya mengambil variabel body image dissatisfaction pada waria, tanpa 

menghubungkan dengan variabel lain seperti gangguan makan. 

Penelitian lainnya yang lebih menyorot body dissatisfaction pada 

transeksual yaitu penelitian Uwe Wolfradt dan Kerstin Neumann (2004) yang 

berjudul Depersonalization, Self Esteem, and Body Image in Male-to-Female 

Transsexuals Compared to Male and Female Controls. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa transseksual male to female menunjukkan kekecewaan yang 

lebih tinggi pada bentuk tubuhnya walaupun telah melakukan berbagai operasi 

kecantikan. Bahkan skala body dissatisfaction yang dialami oleh transseksual 

male to female ini lebih tinggi dibandingkan wanita normal, pria normal, serta 

transseksual female to male. 

Signifikansi dan keunikan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis 

dibandingkan penelitian diatas yaitu pada subjek penelitiannya. Penulis tidak 

memaparkan body dissatisfaction pada transsexual female to male. Namun, 

penulis menjelaskan body dissatisfaction waria. Hal ini disebabkan karena 

keterbatasannya transseksual post operative di Indonesia. 

Penelitian kualitatif dalam negeri yang membahas tentang kehidupan 

waria yaitu penelitian Retno Rahayuningsih (2009) dengan judul Konsep Diri 

Waria Dewasa Madya yang Sukses Mencapai Tugas Perkembangan. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa waria mengalami konsep diri yang cenderung 

negatif pada masa kanak-kanak dan remaja. Namun pada masa dewasa, waria 

mengalami perkembangan konsep diri menjadi lebih positif. Sebab subjek 
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penelitian tersebut mengalami pencapaian tugas-tugas perkembangan. Sehingga 

hal tersebut mendukung perasaan positif terhadap dirinya. 

Apabila dibandingkan dengan penelitian tersebut, terdapat sebuah 

signifikansi dan keunikan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis 

mengambil variabel yang lebih spesifik yaitu body image dissatisfaction pada 

waria. Tujuannya agar melakukan penggalian informasi secara dalam mengenai 

body image waria. 

Berbagai referensi dari jurnal luar negeri dan dalam negeri tersebut 

membuat penulis tertarik untuk membahas body image dissatisfaction yang 

dialami oleh waria yang ada di Indonesia. Masalah body image dissatisfaction 

ternyata tidak hanya menimpa para wanita saja, namun juga sangat dialami oleh 

para waria. Apalagi dalam penelitian sebelumnya, nilai body dissatisfaction 

mereka dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Hal inilah yang ingin 

diketahui oleh penulis melalui pertanyaan penelitian. Oleh karenanya, dalam 

penelitian ini akan dijawab mengenai apa penyebab body image dissatisfaction 

pada waria usia dewasa awal. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan fokus masalah yang dirumuskan, maka tujuan yang ingin 

dicapai penulis dari penelitian ini adalah untuk memperoleh deskripsi 

mengenai penyebab body image dissatisfaction pada waria. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1.  Manfaat teoritis 

Beberapa manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Memperkaya kajian psikologi klinis dalam memahami body image 

dissatisfaction yang dialami oleh waria. 

2. Memberikan informasi atau gambaran mengenai kasus body image 

dissatisfaction pada waria. 

1.5.2. Manfaat praktis 

Manfaat dari penelitian ini yang mungkin dapat diaplikasikan secara 

praktis adalah memberikan informasi bagi subjek penelitian dan lembaga yang 

berkaitan dengan waria mengenai body image dissatisfaction. 
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