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ABSTRAK 

 

Nadya Itsnal Muna 

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Konsumsi Buah dan Sayur pada 

Remaja (Studi Kasus pada SMPN 24 Semarang).  

XIV + 138 halaman + 37 tabel + 3 gambar + 11 lampiran 

 

Data Riskesdas tahun 2013, di Indonesia pada kelompok usia 10 tahun 

keatas kurang konsumsi buah dan sayur sangat tinggi yaitu 93,6 % dari kebutuhan 

perhari dan di Jawa Tengah pada kelompok usia 10 tahun keatas kurang konsumsi 

sayur dan buah mencapai 91 % dari kebutuhan perhari. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan konsumsi buah 

dan sayur pada remaja sekolah menengah pertama. 

Penelitian ini menggunakan desain cross sectional. Jumlah sampel 97 orang. 

Analisis data univariat dan bivariat menggunakan uji chi square (α=0,05). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara jenis 

kelamin (p=0,018; OR=3,09), pengetahuan gizi (p=0,043; OR=2,59), 

keterampilan dalam menyiapkan buah dan sayur (p=0,041; OR=2,58), 

ketersediaan buah dan sayur di rumah (p=0,48; OR=2,47), dukungan orangtua 

(p=0,001; OR=4,56), dan dukungan teman sebaya (p=0,002; OR=4,10). Adapun 

variabel yang tidak berhubungan dalam penelitian ini adalah preferensi (p=0,051), 

uang saku (p=0,609), dan jumlah anggota keluarga (p=0,777). 

Saran bagi orangtua untuk memberikan contoh kepada anak remajanya 

dengan mengonsumsi buah dan sayur yang cukup dalam kesehariannya. 

 

Kata Kunci : Remaja, Konsumsi, Buah dan Sayur 

Kepustakaan : 78 (2000-2018) 
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ABSTRACT 

Nadya Itsnal Muna 

Factors Related to the Consumption of Fruits and Vegetables among 

Adolescents in Junior High School Students (Case Study in Public Junior High 

School of Semarang 24).  
XIX + 138 pages + 37 tables + 3 pictures + 11 appendices 

 

From Riskesdas 2013, 93,6% from the group of 10 years and older children 

in Indonesia are lack of fruits and vegetables intake from daily need. In Central 

Java, 91% from the group of 10 years and older children are lack of fruits and 

vegetables intake from daily need. The purpose of this study was to find out the 

factors that were associated with the consumption of fruits and vegetables in 

junior high school adolescents. 

This study used cross sectional design. The number of samples is 97 students. 

Chi square test (α = 0.05) is used to analyze univariate and bivariate data. 

The result of this research showed that there were relation between gender 

(p = 0.018; OR=3,09), nutrition knowledge (p=0,043; OR=2,59), skill of 

preparing fruits and vegetables (p=0,041; OR=2,58), fruits and vegetables 

availability in home (p=0,048; OR=2,47), parental support (p=0,001; OR4,56 ), 

and peer’s support (p=0,002; OR=4,10). While the factors that were not related 

in this research are preference (p=0,051), pocket money (p=0,609), and family 

member (p=0,777). 

The suggestion from this research is the parents have to give the example of 

fruits and vegetables intake in the right portion to the adolescents in daily basis. 

 

Keywords : Adolescents, Consumption, Fruits and Vegetables 

Literatures : 78 (2000-2018) 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO  

1. Sesungguhnya segala urusan itu di tangan Allah (QS. Ali Imran:154). 

2. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya 

(QS. Al Baqarah:286). 

3. Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar (Umar 

bin Khattab). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Mengonsumsi suatu jenis makanan tertentu merupakan kebutuhan bagi 

setiap manusia. Mengonsumsi makanan yang mengandung zat gizi yang sesuai 

dengan kebutuhan tubuh akan berpengaruh terhadap status gizi seseorang 

sehingga akhirnya pada proses kehidupan tubuh akan terpelihara dan akan ada 

perbaikan sel-sel tubuh serta mengoptimalkan proses pertumbuhan dan 

perkembangan (Almatsier, 2004). 

Pangan atau makanan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber 

hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi konsumsi manusia (Saparinto & Diana, 2006). 

Selain menyehatkan bagi tubuh, pangan juga berfungsi sebagai bahan pembangun 

tubuh atau pemelihara dan memperbaiki bagian-bagian yang rusak, memberi 

tenaga atau energi bagi tubuh saat istirahat dan beraktivitas (Atmojo, 2007). 

Pentingnya makanan bagi tubuh membuat manusia harus benar-benar 

memperhatikan pola makan sehari-hari agar tetap sehat dan terhindar dari 

berbagai macam penyakit (Sekarindah, 2008). 

Kurang mengonsumsi buah dan sayur merupakan perilaku makan yang 

dapat merugikan bagi kesehatan. Jika seseorang mengalami kurang konsumsi 

buah dan sayur, maka seseorang tersebut akan mengalami kekurangan nutrisi 
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seperti vitamin, mineral, serat, dan zat gizi lainnya. Buah-buahan dan sayuran 

segar juga mengandung enzim aktif yang dapat mempercepat reaksi-reaksi kimia 

di dalam tubuh. Komponen gizi dan komponen aktif non-nutrisi yang terkandung 

dalam buah dan sayur berguna sebagai antioksidan untuk membebaskan radikal 

bebas, antikanker dan menetralkan kolestrol jahat (Khomsan, 2008). 

Kemudian, kurang konsumsi buah dan sayur juga bisa berdampak bagi 

kesehatan seperti menimbulkan gangguan penglihatan, meningkatkan kolestrol 

darah, risiko kegemukan, kanker kolon, sembelit, dan dapat menurunkan sistem 

kekebalan tubuh (Ruwaidah, 2007). Selain itu, dampak kesehatan lainnya jika 

tubuh kekurangan konsumsi buah dan sayur tubuh akan berisiko terkena berbagai 

penyakit degeneratif seperti kanker, stroke, diabetes, hipertensi, dan obesitas 

(Krueger et al., 2007). 

Pada umumnya buah dan sayur memiliki kandungan yang rendah energi 

dan tinggi akan serat, vitamin, dan mineral (Soenardi, 2005). Selain itu, buah dan 

sayur merupakan sumber karbohidrat kompleks yang mengenyangkan. Walaupun 

memiliki kandungan kalori yang rendah, konsumsi buah dan sayur memberi 

kepuasan bagi tubuh karena kekayaan nutrisi yag dimilikinya. Salah satu cara 

untuk mengurangi dampak buruk akibat kelebihan sodium adalah dengan 

mengonsumsi buah dan sayur. Hal tersebut dikarenakan konsumsi buah dan sayur 

akan menyeimbangkan elektrolit tubuh (Lingga, 2012). 

WHO merekomendasikan konsumsi buah dan sayur sebanyak 400-600 

gram per hari untuk mencegah terjadinya penyakit kronis. Selain itu, berdasarkan 

Pedoman Gizi Seimbang (2014), anjuran mengonsumsi buah dan sayur di 
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Indonesia sebesar 2-3 porsi buah atau setara dengan 150 gram buah per hari dan 

3-5 porsi sayur atau setara dengan 250 gram sayur per hari. 

Masa remaja adalah tahap perkembangan yang penting dalam kehidupan 

manusia (Adisti, 2010). Remaja adalah salah satu kelompok usia yang paling 

rentan setelah ibu hamil dan balita jika kurang mengonsumsi buah dan sayur 

(Arisman, 2009). Remaja juga merupakan masa anak yang mengalami 

pertumbuhan cepat dan pesat sehingga membutuhkan nutrisi tinggi (Susianto, 

2010). Memperhatikan pola makan pada saat remaja sangatlah penting karena 

budaya dan pengalaman pada masa remaja akan menentukan masa dewasa 

seseorang (Santrock, 2003). 

Menurut Riskesdas, pada tahun 2007 prevalensi konsumsi buah dan sayur 

kurang dari 5 porsi/hari selama 7 hari pada penduduk usia 10 tahun ke atas 

mencapai 93,6%. Tahun 2010, pada kelompok usia yang sama konsumsi buah 

hanya mencapai 62,1% dan sayur 63,3% dari kebutuhannya sehari. Pada tahun 

2013, proporsi konsumsi buah dan sayur setiap hari hanya mencapai 93,5%. Hasil 

data dari Riskesdas menunjukan bahwa di provinsi Jawa Tengah dari tahun ke 

tahun prevalensi kurang konsumsi buah dan sayur pada penduduk usia 10 tahun 

ke atas cenderung fluktuatif. Tahun 2007 menunjukan prevalensi kurang 

konsumsi buah dan sayur mencapai 92,0%, pada tahun 2010 sebanyak 92,5% dan 

pada tahun 2013 mengalami penurunan yaitu sebanyak 90,0%.  

Berbagai penelitian dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berhubungan dengan konsumsi buah dan sayur pada remaja. Menurut 

Worthington (2000) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konsumsi buah 
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dan sayur pada remaja yang dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal, diantaranya kebutuhan dan karakteristik fisiologis, preferensi, 

perkembangan psikososial, kepercayaan, citra tubuh/body image, konsep diri dan 

status kesehatan. Sedangkan faktor eksternal, diantaranya besar dan karakteristik 

keluarga, kebiasaan orangtua, sosial budaya, pengetahuan gizi, teman sebaya, 

pengalaman idividu, dan media informasi. 

Pada beberapa penelitian ditemukan bahwa perempuan lebih banyak 

mengonsumsi buah dan sayur dibandingkan dengan laki-laki, meskipun wanita 

mengonsumsi dengan porsi yang lebih kecil (Baker & Wardle, 2003). 

Pengetahuan tentang buah dan sayur terutama mengenai manfaat dan anjuran 

konsumsi buah dan sayur berbanding lurus dengan konsumsi buah dan sayur 

pada remaja (Fibrihirzani, 2012).  

Rakhshanderou et al., (2014) menyatakan bahwa remaja perempuan yang 

memiliki keterampilan dalam menyiapkan buah dan sayuran akan mengonsumsi 

lebih banyak buah dan sayuran. Memiliki keterampilan untuk menyiapkan 

makanan sehat di kalangan remaja akan mendorong peningkatan kualitas diet. 

Secara umum, ketika remaja membantu orangtua mereka dalam menyiapkan 

makanan, maka remaja akan mengonsumsi makanan yang lebih kaya akan nutrisi. 

Menurut penelitian Reynolds (2004), ketersediaan buah dan sayur  

berhubungan dengan konsumsi buah dan sayur pada remaja, hal ini disebabkan 

karena jenis makanan yang tersedia lebih banyak tersedia mempunyai peluang 

yang lebih besar untuk dikonsumsi, sedangkan jenis makanan yang tidak tersedia 

tidak akan dikonsumsi. 



5 
 

 

Dukungan orangtua berperan dalam konsumsi buah dan sayur pada 

anaknya. Dukungan orangtua mempengaruhi konsumsi buah dan sayur pada anak 

remajanya (Granner et al, 2012). Selain orangtua, pada remaja teman sebaya juga 

ikut mempengaruhi perilaku konsumsi buah dan sayur. Remaja perempuan lebih 

banyak mengonsumsi makanan sehat jika berada di dekat temannya dibandingkan 

di dekat ibunya (Salvy et al., 2011). 

Granner et al., (2012) yang menyatakan bahwa dukungan teman sebaya 

secara signifikan berkorelasi positif dengan asupan buah dan sayur. Perilaku 

remaja mulai banyak dipengaruhi oleh teman, termasuk konsumsi makanan. 

Mereka mulai sering menghabiskan waktu dengan teman dan cenderung berusaha 

untuk diterima oleh teman. Remaja berusaha keras untuk bisa sama dengan 

teman-teman mereka dalam peer group dengan mengadopsi preferensi makanan 

dan membuat pilihan makanan berdasarkan pengaruh teman sebayanya (Brown, 

2005). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada remaja kelas VIII di SMPN 24 

Semarang dengan jumlah sampel sebanyak 30 anak yang dipilih secara acak di 

SMP tersebut didapatkan siswa kurang mengonsumsi buah sebanyak 70% dan 

kurang mengonsumsi sayur sebesar 85%. Kategori kurang jika konsumsi sayur < 

3 kali/hari dan konsumsi buah < 2 kali/hari. Pemilihan SMP Negeri 24 Semarang 

dijadikan sebagai tempat untuk penelitian dikarenakan belum adanya penelitian 

terkait  konsumsi buah dan sayur pada SMP di wilayah Gunungpati Semarang. 
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Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk 

melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan 

konsumsi buah dan sayur pada remaja di SMP Negeri 24 Semarang Tahun 2019. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan diketahui siswa kurang mengonsumsi 

buah sebanyak 70% dan kurang mengonsumsi sayur sebanyak 85%, maka 

permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

Apa saja faktor-faktor yang berhubungan dengan konsumsi buah dan sayur pada 

remaja sekolah menengah pertama? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor 

yang berhubungan dengan konsumsi buah dan sayur pada siswa sekolah 

menengah pertama sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan 

konsumsi buah dan sayur pada siswa sekolah menengah pertama. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis hubungan antara jenis kelamin dengan konsumsi buah 

dan sayur pada siswa SMPN 24 Semarang tahun 2018. 

2. Menganalisis hubungan antara preferensi dengan konsumsi buah dan 

sayur pada siswa SMPN 24 Semarang tahun 2018. 
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3. Menganalisis hubungan antara pengetahuan gizi dengan konsumsi 

buah dan sayur pada siswa SMPN 24 Semarang tahun 2018. 

4. Menganalisis hubungan antara keterampilan menyiapkan buah dan 

sayur dengan konsumsi buah dan sayur pada siswa SMPN 24 

Semarang tahun 2018. 

5. Menganalisis hubungan antara uang saku dengan konsumsi buah dan 

sayur pada siswa SMPN 24 Semarang tahun 2018. 

6. Menganalisis hubungan antara ketersediaan buah dan sayur di rumah 

dengan konsumsi buah dan sayur pada siswa SMPN 24 Semarang 

tahun 2018. 

7. Menganalisis hubungan antara dukungan otangtua dengan konsumsi 

buah dan sayur pada siswa SMPN 24 Semarang tahun 2018. 

8. Menganalisis hubungan antara dukungan teman sebaya dengan 

konsumsi buah dan sayur pada siswa SMPN 24 Semarang tahun 2018. 

9. Menganalisis hubungan antara jumlah anggota keluarga dengan 

konsumsi buah dan sayur pada siswa SMPN 24 Semarang tahun 2018. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Peneliti  

1. Peneliti dapat mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan 

konsumsi buah dan sayur pada siswa sekolah menengah pertama. 

2. Dapat menambah wawasan terkait konsumsi buah dan sayur pada 

siswa sekolah menengah pertama serta sebagai media kompetensi 
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pengembangan diri sesuai dengan keilmuan yang diperoleh selama 

perkuliahan. 

3. Sebagai pengalaman dan pembelajaran bagi peneliti dalam melakukan 

penelitian selanjutnya terkait masalah yang berkaitan dengan gizi. 

1.4.2 Bagi Institusi 

1. Sebagai acuan untuk meningkatkan  konsumsi buah dan sayur pada 

siswa sekolah menengah pertama. 

2. Terlaksananya salah satu upaya untuk mengimplementasikan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi, yaitu akademik, penelitian dan pengabdian 

masyarakat. 

3. Sebagai tambahan referensi karya tulis penelitian yang berguna bagi 

masyarakat luas di bidang kesehatan masyarakat, khususnya terkait 

konsumsi sayur dan buah. 

1.4.3 Bagi Responden  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan kepada 

responden mengenai konsumsi sayur dan buah pada remaja sesuai standar yang 

dianjurkan sehingga dapat terhindar dari gangguan kesehatan. 

1.4.4 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut untuk meneliti faktor-faktor yang 

berhubungan dengan konsumsi buah dan sayur pada remaja dengan desain 

penelitian lain dan variabel lain. 
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1.5 KEASLIAN PENELITIAN 

Keaslian penelitian ini merupakan metriks yang memuat tentang judul 

penelitian, tahun dan tempat penelitian, rancangan penelitian, variabel yang 

diteliti, dan hasil penelitian (Tabel 1. ) 

Tabel 1. Keaslian Penelitian 

No Judul 

Penelitian 

Nama 

Peneliti 

Tahun 

dan 

Tempat 

Penelitian 

Rancangan 

Penelitian 

Variabel 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

1. Faktor-

Faktor yang 

Berhubu-

ngan 

dengan 

Perilaku 

Konsumsi 

Buah dan 

Sayur pada 

Remaja di 

di Indonesia 

tahun 2007 

Ida 

Farida  

2010, 

Indonesia 

Cross-

sectional 

Variabel bebas 

: Umur, jenis 

kelamin, 

jumlah 

anggota 

keluarga, 

pendidikan, 

pekerjaan, 

tingkat 

ekonomi 

keluarga, dan 

tempat tinggal. 

Variabel 

Terikat : 

Perilaku 

konsumsi buah 

dan sayur pada 

remaja. 

 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

sebanyak 

94,5% remaja 

memiliki 

perilaku 

konsumsi buah 

dan sayur yang 

kurang 

sedangkan 

remaja yang 

memiliki 

perilaku 

konsumsi buah 

dan sayur yang 

cukup hanya 

5,5%. 

2. Hubungan 

Sikap, 

Pengeta-

huan, 

Keterse-

diaan dan 

Keterpa-

paran 

Media 

Massa 

Soraya 

Farisa 

2012, 

Depok 

Cross-

sectional 

Variabel Bebas 

: Jenis 

Kelamin, 

preferensi, 

Sikap, 

pengetahuan, 

uang jajan, 

teman sebaya, 

ketersediaan 

buah dan sayur 

Hasil dari 

penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa 

sebanyak 

57,5%% 

responden 

mengonsumsi 

buah dan sayur 

cukup dan 
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dengan 

Konsumsi 

Buah dan 

Sayur pada 

Siswa 

SMPN 8 

Depok 

Tahun 2012 

di rumah, 

keterpaparan 

media massa. 

Variabel 

Terikat : 

Konsumsi 

buah dan sayur 

sebanyak 

42,5% 

responden 

dikatakan 

kurang 

konsumsi buah 

dan sayur. 

3 Faktor-

Faktor yang 

Berhubu-

ngan 

dengan 

Perilaku 

Konsumsi 

Buah dan  

Sayur pada 

Siswa SMP 

Negeri 226 

Jakarta 

Selatan 

Tahun 2012 

Ayu 

Dwi 

Lestari 

2012, 

Jakarta 

Selatan 

Cross-

Sectional 

Variabel Bebas 

: Jenis 

kelamin, 

preferensi/kesu

kaan, 

kebiasaan 

orangtua, 

teman sebaya, 

media 

massa/iklan, 

konsumsi fast 

food, jumlah 

anggota 

keluarga, dan 

pendapatan 

orangtua. 

Faktor 

Variabel 

Terikat : 

Perilaku 

konsumsi buah 

dan sayur 

Siswa yang 

kurang 

konsumsi buah 

dan sayur 

sebesar 68,9%, 

sedangkan 

siswa yang 

cukup 

konsumsi buah 

dan sayur 

sebesar 31,1%. 

Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-

penelitian dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut: 

1. Lokasi dan waktu penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya, 

penelitian mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan konsumsi 

buah dan sayur pada remaja belum pernah dilakukan di SMP Negeri 24 

Semarang. 

2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah adanya 

variabel keterampilan dalam menyiapkan buah dan sayur. 
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1.6 Ruang Lingkup Penelitian 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian mengenai “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Konsumsi 

Buah dan Sayur pada Remaja” dilakukan di SMP Negeri 24 Semarang. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian mengenai “Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Konsumsi 

Buah dan Sayur pada Remaja” dilakukan pada bulan Januari 2019. 

1.6.3 Ruang Lingkup Keilmuan 

Penelitian ini termasuk dalam bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat 

khususnya bidang gizi kesehatan masyarakat yaitu konsumsi sayur dan buah. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Remaja 

Remaja berasal dari Bahasa latin yaitu adolescere yang artinya tumbuh 

atau menjadi dewasa. Masa remaja merupakan masa pertumbuhan tercepat kedua 

setelah masa bayi, dimana terjadi peralihan, perubahan dari kanak-kanak menjadi 

dewasa melalui perubahan biologis, emosi, sosial, dan kognitif (Brown, 2005). 

Remaja belum sepenuhnya matang baik secara fisik, kognitif, dan psikososial. 

Dalam masa pencarian identitas ini, remaja cepat sekali terpengaruh oleh 

lingkungan. Masa remaja berawal pada usia 9-10 tahun dan berakhir di usia 18 

tahun (Arisman, 2004). 

Menurut Brown (2005), perkembangan psikososial remaja dibagi menjadi 

tiga periode : 

1. Remaja awal (early adolescence) berusia 11-14 tahun. Pada usia ini terjadi 

pertumbuhan fisik yang sangat cepat. Di masa ini, pengaruh teman sebaya 

sangat kuat. Di masa ini terjadi pula perkembangan kognitif yang didominasi 

oleh konsentrasi dalam berpikir, ego, dan dorongan perilaku. 

2. Remaja pertengahan (middle adolescence) berusia 15-17 tahun. Di masa ini 

ditandai dengan perkembangan emosi dan indepedensi dari keluarga terutama 

orang tua. Selain itu, mereka juga lebih memperhatikan lingkungan sosial 
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sekitar mereka yang membuat mereka lebih sering menghabiskan waktu 

bersama teman sebaya di luar rumah. Di masa ini peran teman sebaya juga 

berpengaruh terhadap pemilihan makanan. Pemilihan makanan didasarkan 

atas kesamaan dengan teman daripada kebutuhan mereka. 

3. Remaja akhir (late adolescence) berusia 18-21 tahun. Pada masa ini terjadi 

perkembangan jati diri dan kepercayaan moral individu karena 

ketergantungan dengan teman sebaya mulai berkurang. Mereka lebih percaya 

diri dan mampu dalam menangani kehidupan sosial mereka sendiri. Mereka 

lebih minat memikirkan minat dan tujuan masa depan mereka, lebih stabil 

dan mampu membuat keputusan. 

Remaja awal cenderung memiliki perilaku makan yang tidak stabil, karena 

masih dipengaruhi keluarga dan pengaruh teman juga semakin kuat. Kedua 

pengaruh dalam masa ini akan sangat menentukan perilaku konsumsi remaja 

selanjutnya (Farisa, 2012). Dalam pengembangan kemandiriannya, remaja akan 

meningkatkan partisipasi dalam berhubungan sosial dan biasanya memiliki 

aktivitas yang sibuk, sehingga dapat memberi dampak dengan apa yang mereka 

makan. Mereka memulai untuk membeli dan menyiapkan makanan untuk diri 

mereka sendiri, dan mulai sering makan di luar rumah (Worthington, 2000). 

Usia remaja merupakan periode rentan gizi karena berbagai sebab. 

Pertama, remaja memerlukan zat gizi yang lebih tinggi karena peningkatan 

pertumbuhan fisik. Kedua, perubahan gaya hidup dan kebiasaan makan remaja 

mempengaruhi baik asupan maupun kebutuhan gizinya. Ketiga, remaja yang 

mempunyai kebutuhan gizi khusus, yaitu remaja yang akti dalam kegiatan 
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olahraga, menderita penyakit kronis, sedang hamil melakukan diet secara 

berlebihan, pecandu alcohol atau obat terlarang (Almatsier, 2011). 

2.1.2 Perilaku Makan Remaja 

Seorang anak akan berkembang menjadi dewasa dengan melalui masa 

remaja. Pada masa ini, fisik, sosial dan psikologisnya terus berkembang dan 

berubah. Perubahan ini membuat remaja mengalami banyak ragam gaya hidup, 

perilaku, tidak terkecuali pengalaman dalam menentukan makanan apa yang akan 

dikonsumsi. 

Remaja berusaha keras untuk menunjukkan kemandiriannya, mereka 

mulai menghabiskan lebih banyak waktu di luar rumah dan mulai makan di luar 

rumah. Perilaku makan remaja merefleksikan perubahan pengaruh dari orangtua 

(Worthington & Roberts, 2000). Remaja awal yang belajar di Sekolah Menengah 

Pertama (SMP) cenderung memiliki perilaku makan yang tidak stabil, karena 

masih dipengaruhi keluarga dan pengaruh teman juga semakin kuat. Kedua 

pengaruh pada masa ini akan sangat menentukan perilaku makan remaja 

selanjutnya (Mulyani, 2009). 

Remaja jarang memikirkan tentang manfaat jangka panjang dari 

kesehatan. Mereka mengalami kesulitan untuk menghubungkan perilaku saat ini 

dengan kesehatannya nanti di masa depan. Banyak remaja memiliki pemikiran 

akan mengubah perilaku mereka nanti, dan merasa tidak perlu tergesa-gesa untuk 

mengubahnya (Wardlaw & Kessel, 2002). 

Kebiasaan makan yang dilakukan di masa remaja akan memberikan 

dampak kesehatan pada periode kehidupan selanjutnya, yaitu ketika dewasa dan 
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berusia lanjut (Arisman, 2008). Kebiasaan makan yang buruk selama remaja 

sering berlanjut ketika dewasa dan meningkatkan risiko terkena penyakit kronis 

(Wardlaw & Kessel, 2002). 

Dalam pengembangan kemandiriannya, remaja akan meningkatkan 

partisipasi dalam berhubungan sosial dan biasanya memiliki aktivitas yang sibuk, 

sehingga dapat memberi dampak dengan apa yang mereka makan. Mereka 

memulai untuk membeli dan menyiapkan makana untuk diri mereka sendiri, dan 

mulai sering makan di luar rumah (Worthington & Roberts, 2000).  

2.1.3 Konsumsi  

Konsumsi adalah kegiatan dari individu untuk memenuhi kebutuhan 

dirinya, baik berupa barang produksi, bahan makanan dan lain-lain (KBBI, 2014). 

Dalam penelitian ini, konsumsi lebih di titik beratkan pada bahan makanan, 

khususnya sayur dan buah. Jadi, perilaku konsumsi adalah suatu kegiatan atau 

aktivitas individu untuk memenuhi kebutuhan akan bahan makanan sayur dan 

buah agar kecukupan gizi individu terpenuhi. 

2.1.4 Penilaian Konsumsi 

Penilaian konsumsi makanan adalah salah satu metode yang digunakan 

dalam penentuan  status  gizi perorangan atau kelompok. Akan  tetapi  hasil 

penilaian konsumsi makanan  hanya dapat digunakan sebagai bukti awal akan 

kemungkinan terjadinya kekurangan  gizi pada  seseorang.  Hal  ini karena  

penilaian  konsumsi tidak dapat menentukan status  gizi  seseorang atau  

masyarakat secara langsung. 
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Menurut Gibson (2005), secara umum penilaian konsumsi dapat 

mengetahui kebiasaan makan dan gambaran tingkat kecukupan bahan makanan 

dan zat gizi pada tingkat kelompok, rumah tangga bahkan perorangan serta faktor-

faktor yang berpengaruh terhadap konsumsi makanan tersebut. Penilaian 

konsumsi dapat dibagi menjadi dua jenis metode, yaitu metode kualitatif dan 

kuantitatif. Selain bisa dibagi berdasarkan metode  kualitatif dan kuantitatif, 

penilaian konsumsi bisa dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu tingkat nasional, rumah 

tangga, dan individu.  

Menurut Gibson (2005), penilaian konsumsi makanan seseorang dibagi 

menjadi beberapa metode, diantaranya : 

1. Metode Food Recall 24 Jam 

Prinsip dari metode recall 24 jam dilakukan dengan mencatat jenis dan 

jumlah bahan makanan yang dikonsumsi dalam periode 24 jam yang lalu. Hal 

penting yang perlu diketahui adalah bahwa dengan recall 24 jam data yang 

diperoleh cenderung bersifat kualitatif. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data 

kuantitatif, maka jumlah konsumsi makanan indvidu ditanyakan secara teliti 

menggunakan alat URT (sendok, gelas, piring, dan lain-lain). Jika pengukuran 

hanya dilakukan satu kali (1 x 24 jam), maka data yang diperoleh kurang 

representative untuk menggambarkan kebiasaan individu. Oleh karena itu, recall 

24 jam sebaiknya dilakukan berulang-ulang dengan hari yang tidak berturut-turut. 

Akan tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa minimal dua kali recall 24 

jam tanpat berturut-turut mampu menghasilkan gambaran asupan zat  gizi lebih 

optimal dan memberikan variasi  yang lebih besar tentang asupan harian individu. 
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2. Estimated Food Record 

Metode ini juga disebut “food record” atau “dairy record”, yang 

digunakan untuk mencatat jumlah yang dikonsumsi. Pada metode ini responden 

diminta untuk mencatat semua yang ia makan dan minum seetiap kali sebelum 

makan dalam URT (Ukuran Rumah Tangga) atau menimbang dalam ukuran berat 

(gram) dalam periode tertentu (2-4 hari berturut-turut), termasuk cara persiapan 

dan pengolahan makanan tersebut. Metode ini dapat memberikan informasi 

konsumsi yang mendekati sebenarnya tentang jumlah energi dan zat gizi yang 

dikonsumsi oleh individu akan tetapi penggunaan metode ini cenderung lebih 

membebani responden sehingga bisa membuat responden bisa merubah kebiasaan 

makanannya terlebih dibutuhkan kejujuran dan kemampuan responden dalam 

mencatat dan memperkirakan jumlah yang dikonsumsi. 

3. Penimbangan Makanan (Food Weighing) 

Pada metode penimbangan makanan, responden atau petugas menimbang 

dan mencatat seluruh makanan yang dikonsumsi responden selama satu hari. 

Penimbangan makanan ini biasanya berlangsung beberapa hari tergantung dari 

tujuan, dana penelitian dan tenaga yang tersedia. Perlu diperhatikan bila terdapat 

sisa makanan setelah makan perlu juga ditimbang sisa tersebut untuk mengetahui 

jumlah makanan yang sesungguhnya dikonsumsi. Meski pada umumnya data 

yang diperoleh lebih akurat jika menggunakan metode ini, namun dalam 

pelaksanaanya memerlukan waktu dan uang yang lebih besar, terlebih dibutuhkan 

kerjasama yang baik dengan responden. 
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4. Food Frequency Questionnaire (FFQ) 

Food Frequency Questionnaire (FFQ) telah banyak digunakan dalam 

berbagai studi epidemiologi. Lembar Food Frequency Questionnaire (FFQ) 

memiliki dua bagian utama, yaitu daftar nama makanan atau kelompok makanan 

tertentu dalam urutan waktu konsumsi responden yang biasanya berada dalam 

rentan waktu tertentu. Pilihan urutan waktu konsumsi dalam FFQ biasanya 

bersifat umum, misalnya sering, kadang-kadang dan tidak pernah dan bisa juga 

digambarkan dengan hitungan hari yang lebih spesifik seperti dalam rentan waktu 

mingguan ataupun bulanan. 

Food Frequency Questionnaire (FFQ) ada yang bersifat kumualitatif dan 

semi kuantitatif. Lembar kualitatif FFQ berisikan daftar nama makanan atau 

kelompok makanan dan pilihan waktu konsumsi responden yang dapat dilihat 

dengan keterangan sering, kadang-kadang dan tidak pernah ataupun hitungan hari. 

Sedangkan FFQ semi kuantitatif adalah lembar FFQ kualitatif yang ditambahkan 

dengan ukuran rumah tangga atau jumlah per jenis makanan sehingga dapat 

dihitung asupan per zat gizinya.  

2.1.5 Buah dan Sayur 

Indonesia merupakan negara tropis yang kaya akan buah-buahan dan 

sayuran, tetapi konsumsi buah dan sayur masyarakat Indonesia masih relatif 

rendah dibandingkan dengan negara-negara yang tidak memiliki sumber daya 

sebagai penghasil buah-buahan dan sayuran (Astawan,2008). 

Buah dan sayur merupakan kelompok bahan makanan dari bahan nabati 

(tumbuh-tumbuhan). Buah adalah bagian dari tanaman yang strukturnya 
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mengelilingi biji dimana struktur tersebut berasal dari indung telur atau sebagai 

fundamen (bagian) dari bunga itu sendiri (Southgate, 1993). Sedangkan sayur 

adalah tunas, daun, buah dan akar tanaman yang lunak dan dapat dikonsumsi 

secara utuh, atau sebagian, segar/mentah atau dimasak, sebagai pelengkap 

makanan lain (William, 1993). Sayur merupakan bahan makanan yang berasal 

dari nabati dan sebagian besar dari tumbuhan dapat dijadikan bahan makanan 

sayur (Sediaoetama, 2000).  

2.1.5.1 Klasifikasi Buah dan Sayur 

1. Klasifikasi Buah 

Buah-buahan memiliki jenis yang sangat beragam, sehingan diperlukan 

pengelompokanbuah-buahan tersebut. Menurut Broto (2003) buah dapat 

diklasifikasikan berdasarkan karakteristik fisiologisnya yaitu: 

1) Buah-buahan klimaterik, kematangannya dapat diperoleh melalui pemeraman, 

jadi ketika dipetik belum dalam keadaan matang. Misalnya buah alpukat, 

cempedak, durian, kemang, kesemek, manga, nangka, papaya, pisang, sawo, 

sirsak, sukun, srikaya. 

2) Buah non klimaterik, buah matang di pohon dan tidak dapat melalui proses 

pemeraman. Misalnya buah anggur, belimbing, duku, jambu air, jambu bol, 

aneka jeruk, leci, lengkeng, rambutan, salak, semangka, strawberi. 

Selain berdasarkan karakteristik fisiologis, buah-buahan dapat dibedakan 

berdasarkan ketersediannya di pasaran. Menurut Astawan (2008) buah 

berdasarkan ketersediannya, buah dapat dibagi menjadi: 

1) Buah musiman, misalnya durian, manga, rambutan, dan lain-lain. 
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2) Buah tidak musiman atau buah sepanjang tahun, misalnya pisang, nanas, 

alpukat, papaya, semangka, dan lain-lain. 

3) Buah impor, misalnya anggur, apel, jeruk, kiwi, melon, plum. 

Buah-buahan yang termasuk dalam jenis buah musiman memiliki musim 

berbuah dengan waktu yang berbeda-beda.perbedaan itulah yang akan 

menyebabkan ketersediaan buah setiap bulan berbeda. Buah-buahan juga dapat 

dibedakan berdasaekan warnanya. Warna seperti hijau, ungu, biru, merah, jingga, 

kuning, putih, cokelat, dan lain-lain pada buah-buahan berasal dari pigmen, yaitu 

senyawa fitokimia yang terdapat pada berbagai tumbuhan. 

2. Klasifikasi Sayur 

Sayuran memiliki jenis yang beragam. Pengelompokan sayuran menurut 

Tarwotjo (1998) dapat dibagi menjadi sebagai berikut: 

1) Jenis sayuran daun, misalnya bayam, kangkung, daun singkong, katuk, sawi, 

daun ubi, genjer, kenikir, dan lain-lain. 

2) Jenis sayuran buah, misalnya terong, labu siam, tomat, pare, labu air, pare 

walut, dan lain-lain. 

3) Jenis sayuran biji muda, misalnya kembang kol, bunga pisang, jantung pisang, 

bunga papaya, bunga sedap malam, bunga turi, brokoli, dan lain-lain. 

4) Jenis sayuran tunas, misalnya tauge kacang hijau, tauge kacang kedelai, tauge 

biji wijen, dan rebung. 

5) Jenis sayuran akar atau umbi, misalnya wortel, lobak, radis, bit, kentang. 
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Menurut Rubatzky (1998), berdasarkan kandungan gizi utama sayuran 

dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut: 

1) Sumber karbohidrat seperti kentang, ubi jsalar, biji kacang kering, ubi kayu, 

uwi, dan talas. 

2) Sumber lemak seperti biji matang beberapa kacang-kacangan dan cucurbit 

(labu-labuan). 

3) Sumber protein seperti kapri, kacang-kacangan, jagung manis, dan kubis-

kubisan. 

4) Sumber provitamin A seperti wortel, ubi jalar (berdaging kuning atau jingga), 

cabai merah, kapri, sayuran daun hijau, dan kacang hijau. 

5) Sumber vitamin C sperti kubis-kubisan, tomat, biji kacang muda, dan berbagai 

sayuran daun. 

6) Sumber mineral seperti kubis-kubisan dan sebagian besar sayuran daun 

lainnya. 

Sayuran memiliki warna yang bermacam-macam, sehingga sayuran dapat 

pula dibagi berdasarkan warnanya, antara lain: 

1) Warna hijau tua seperti sayuran daun, sayuran kacang muda, beberapa sayuran 

buah misalnya pare. Sayur berwarna hijau merupakan sumber karoten atau 

provitamin A. 

2) Warna kuning atau oranye, seperti wortel dan labu kuning. 

3) Warna merah, seperti bit, kol merah, dan tomat. 

4) Warna ungu, seperti terong, kol ungu, dan radis. 

5) Warna putih seperti lobak, kol putih, kembang kol, dan tauge. 
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Sayuran dapat dikonsumsi dalam keadaan mentah atau segar seperti 

lalapan maupun dapat dimasak dengan berbagai cara. Pengolahan sayuran 

menurut Tarwotjo (1998) dapat dimasak dengan cara, yaitu: 

1) Direbus 

Untuk sayuran daun dan sayuran yang mudah empuk seperti terong, gambas, 

dan kembang kol diperlukan waktu merebus dalam air mendidih selama 3-5 

menit. Sedangkan untuk sayuran yang agak keras seperti labu siam, pepaya muda, 

nangka muda, lobak, dan sejenisnya akan membutuhkan waktu yang lebih lama. 

2) Ditumis 

Pengolahan dengan cara ditumis membutuhkan sedikit minyak untuk menumis 

bumbunya yang kemudian sayuran akan dicampurkan ke dalamnya. 

3) Digoreng 

Sayuran yang biasanya diolah dengan cara digoreng adalah daun bayam. Daun 

bayam dicampur dengan tepung kemudian digoreng hingga menjadi keripik 

bayam. Sayuran lain yang dapat diolah dengan cara digoreng adalah wortel, 

terong, dan daun bawang. 

4) Dibakar 

Pengolahan dengan cara dibakar atau dipanggang di dalam oven misalnya jenis 

masakan skotel sayuran. 

5) Dikukus atau Dipepes 

Untuk membuat lalapan yang matang biasanya sayuran dikukus. Sayuran juga 

dapat dicampurkan dalam pepes yang dikukus di dalam daun. 
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2.1.5.2 Kandungan Gizi dan Manfaat Buah dan Sayur   

Beberapa jenis buah memiliki manfaat untuk menurunkan kolestrol darah, 

kadar gula darah, mencegah penyebaran sel kanker, sebagai antibiotik, 

menyembuhkan luka lambung, mengurangi serangan rematik, mencegah karies 

gigi, mencegah diare, menyembuhkan sakit kepala dan lain-lain (Astawan, 2008). 

Buah-buahan banyak mengandung vitamin dan mineral. Vitamin yang 

banyak terkandung dalam buah-buahan adalah vitamin C dan B kompleks. Pada 

beberapa buah juga terdapat kandungan vitamin A, D, dan E yang sangat penting 

bagi tubuh. Vitamin A, C, dan E merupakan antioksidan alami yang mempunyai 

manfaat untuk melawan radikal bebas, penyebab penuaan dini, dan berbagai jenis 

kanker (Astawan, 2008). 

Buah-buahan yang berwarna kuning seperti mangga, papaya, dan pisang 

raja mengandung provitamin A yang cukup tinggi, sedangkan buah yang memiliki 

rasa asam seperti jeruk, jambu biji dan rambutan kaya akan vitamin C. karena 

umumnya buah dimakan dalam bentuk mentah, buah-buahan merupakan sumber 

utama vitamin C (Almatsier, 2002). 

Kandungan mineral yang terdapat dalam buah-buahan antara lain zat besi, 

seng, tembaga, mangan, kalsium, fosfor, dan lain-lain. Mineral memiliki pernanan 

penting untuk menjaga kesehatan tubuh (Astawan, 2008). 

Ssayuran merupakan sumber vitamin dan mineral yang baik untuk tubuh. 

Sayuran mempunyai kandungan zat gizi seperti vitamin A, vitamin C, asam folat, 

magnesium, kalium dan serat (Almatsier, 2002). Selain menjadi sumber gizi, 

vitamin dan mineral, sayuran juga dapat menambah ragam, rasa, warna, dan 
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tekstur makanan (Rubatzky, 1998). Sehingga sayuran sangat baik jika dikonsumsi 

oleh tubuh setiap hari karena kandungan vitamin, mineral, serat, zat gizi dan 

manfaat lainnya. 

Sayuran daun yang berwarna hijau dan sayuran berwarna jingga atau 

oranye seperti wortel dan tomat mengandung lebih banyak provitamin A berupa 

betakaroten daripada sayuran yang tidak berwarna. Sayuran berwarna hijau juga 

kaya akan kalsium, zat besi, asam folat dan vitamin C. semakin hijau warna daun 

sayuran, semakin kaya akan zat-zat gizi. Sayur kacang-kacangan seperti buncis 

dan kacang panjang banyak mengandung vitamin B. sayuran tidak berwarna 

seperti labu siam, ketimun, nangka dan rebung tidak banyak memiliki kandungan 

zat gizi (Almatsier, 2002). 

Buah dan sayur juga mengandung senyawa fitokimia. Buah-buahan 

berwarna mengandung ratusan senyawa fitokimia yang berbeda satu sama lain 

(Astawan, 2008). Senyawa fitokimia merupakan antioksidan yang kuat yang 

melindungi tubuh dari efek oksidatif, seperti polusi dari lingkungan, dan 

mengandung bahan protektif untuk melawan penyakit kanker dan jantung coroner 

(Dunne, 2002). Senyawa fitokimia bekerja secara alami dengan metode yang tidak 

dapat ditiru oleh suplemen pangan. Berikut adalah beberapa senyawa fitokimia 

yang banyak terdapat dalam buah dan sayur (Almatsier, 2012). 

1. Antosianin merupakan senyawa fitokimia pemberi warna merah dan ungu. 

Antosianin dapat ditemukan pada buah anggur, ceri, buah beri, plum dan kol 

ungu. Antosianin dapat mencegah penyakit degeneratif pada jantung, 

pembuluh darah dan paru-paru. 
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2. Beta-karoten terdapat pada buah dan sayur berwarna kuning, jingga dan 

sayuran daun berwarna hijau tua. Beta-karoten merupakan provitamin A yang 

akan diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Beta-karoten terkenal 

memiliki zat antikanker, khususnya untuk mencegah kanker kulit dan paru. 

Jangkauan beta-karoten terhadap bagian-bagian tubuh lebih banyak dan 

dalam waktu relative lebih lama dibandingkan dengan vitamin A, sehingga 

memberikan perlindungan lebih optimal terhadap munculnya kanker.  

3. Lutein merupakan senyawa fitokimia pemberi warna kuning pada buah-

buahan dan sayuran. Lutein dapat berfungsi untuk melindungi mata dari 

kerusakan, memperlambat proses penuaan, dan mengurangi risiko penyakit 

kanker dan tumor.  

4. Likopen terdapat pada buah dan sayur yang berwarna merah dan merah 

muda. Likopen mempunyai kemampuan dalam hal mencegah hal oksidasi 

terhadap LDL, sehingga menghambat terbentuknya radikal bebas di dalam 

tubuh. Antioksidan di dalam likopen lebih baik dibandingkan dengan beta-

karoten. Likopen juga dapat mencegah kanker prostat, esophagus, rahim, 

lambung dan perut. 

5. Flavonoid merupakan senyawa fitokimia yang memberikan warna ungu pada 

buah dan sayur. Flavonoid sebagai zat antioksidan dapat mencegah oksidasi 

LDL 20 kali lebih kuat daripada vitamin E. flavonoid juga dapat menghambat 

penggumpalan keping-keping sel darah dan merangsang oksidasi nitrit yang 

dapat melebarkan pembuluh darah. 
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2.1.5.3 Dampak Kurang Konsumsi Buah dan Sayur Bagi Tubuh 

Beberapa dampak apabila seseorang kurang konsumsi buah dan sayur 

menurut Ruwaidah (2007), antara lain:  

1. Meningkatkan Kolesterol Darah 

Jika tubuh kurang konsumsi buah dan sayur yang kaya akan serat, 

makadapat mengakibatkan tubuh kelebihan kolesterol darah, karena kandungan 

serat dalam buah dan sayur mampu menjerat lemak dalam usus, sehingga 

mencegah penyerapan lemak oleh tubuh. Dengan demikian, serat membantu 

mengurangi kadar kolesterol dalam darah. Serat tidak larut (lignin) dan serat larut 

(pectin, β-glucans) mempunyaiefek mengikat zat-zat organik seperti asam empedu 

dan kolesterol sehingga menurunkan jumlah asam lemak di dalam saluran 

pencernaan. Pengikatan empedu oleh serat juga menyebabkan asam empedu 

keluar dari siklus enterohepatic, karena asam empedu yang disekresi ke usus tidak 

dapat diabsorpsi, tetapi terbuang ke dalam feses.Penurunan jumlah asam empedu 

menyebabkan hepar harus menggunakan kolesterol sebagai bahan untuk 

membentuk asam empedu. Hal inilah yang menyebabkan serat dapat menurunkan 

kadar kolesterol (Nainggolan & Adimunca, 2005). Jika konsumsi serat kurang, 

maka proses tersebut tidak terjadi dan akan menyebabkan kolesterol darah 

meningkat. 

2. Gangguan Penglihatan/Mata 

Gangguan pada mata dapat diakibatkan karena tubuh kekurangan gizi yang 

berupa betakaroten. Gangguan mata dapat diatasi dengan banyak mengonsumsi 

wortel, selada air, dan buah-buahan lainnya (Ruwaidah, 2007). 
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Kandungan vitamin A dalam buah dan sayur penting untuk pertumbuhan, 

penglihatan dan meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit dan 

infeksi.Vitamin A berfungsi dalam penglihatan normal pada cahaya 

remang.Kecepatan mata beradapatasi setelah terkena cahaya terang berhubungan 

langsung dengan vitamin A yang tersedia di dalam darah untuk membentuk 

rodopsin yang membantu proses melihat (Ruwaidah, 2007). 

3. Menurunkan Kekebalan 

Tubuh Buah dan sayur sangat kaya dengan kandungan vitamin C yang 

merupakan antioksidan kuat dan pengikat radikal bebas. Vitamin C juga 

meningkatkan kerja sistem imunitas sehingga mampu mencegah berbagai 

penyakit infeksi bahkan dapat menghancurkan sel kanker (Silalahi, 2006). Jika 

tubuh kekurangan asupan buah dan sayur, maka imunitas/kekebalan tubuh akan 

menurun. 

4. Meningkatkan Resiko Kegemukan 

Kurang konsumsi buah dan sayur dapat meningkatkan risiko kegemukan 

dan diabetes pada seseorang (WHO, 2003). Buah berperan sebagai sumber 

vitamin dan mineral yang penting dalam proses pertumbuhan. Buah juga bisa 

menjadi alternatif cemilan yang sehat dibandingkan dengan makanan jajanan 

lainnya, karena gula yang terdapat dalam buah tidak membuat seseorang menjadi 

gemuk namun dapat memberikan energi yang cukup (Khomsan, 2009). 

Sayuran juga merupakan sumber vitamin dan mineral yang sangat 

bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan individu. Seseorang yang 

mengonsumsi cukup sayuran dengan jenis yang bervariasi akan mendapatkan 



28 
 

 

kecukupan sebagian besar mkineral mikro dan serat yang dapat mencegah 

terjadinya kegemukan. Selain itu, sayuran juga berperan dalam upaya pencegahan 

penyakit degeneratif seperti PJK (Penyakit Jantung Koroner),kanker, diabetes dan 

obesitas (Khomsan, 2009). 

5. Meningkatkan Risiko Kanker Kolon 

Diet tinggi lemak dan rendah serat (buah dan sayur) dapat meningkatkan 

risiko kanker kolon. Penelitian epidemiologis menunjukkan perbedaan 

insidenkanker kolorektal di Negara maju seperti Amerika, Eropa dan di Negara 

berkembang seperti Asia dan Afrika. Hal itu dikarenakan perbedaan jenis 

makanan di Negara maju dan Negara berkembang tersebut, dimana masyarakat di 

Negara maju lebih banyak mengonsumsi lemak daripada di Negara berkembang 

(Puspitasari, 2006). 

Serat dapat menekan risiko kanker karena serat makanan diketahui 

memperlambat penyerapan dan pencernaan karbohidrat, juga membatasi insulin 

yang dilepas ke pembuluh darah. Terlalu banyak insulin (hormon pengatur kadar 

gula darah) akan menghasilkan protein dalam darah yang menambah risiko 

munculnya kanker, yang disebut insulin growth faktor (IGF). Serat dapat melekat 

pada partikel penyebab kanker lalu membawanya keluar dari dalam tubuh 

(Puspitasari, 2006). 

6. Meningkatkan Risiko Sembelit (Konstipasi) 

Konsumsi serat makanan dari buah dan sayur, khususnya serat tak larut 

(tak dapat dicerna dan tak larut air) menghasilkan tinja yang lunak. Sehingga 

diperlukan kontraksi otot minimal untuk mengeluarkan feses dengan lancer. 
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Sehingga mengurangi konstipasi (sulit buang air besar). Diet tinggi serat juga 

dimaksudkan untuk merangsang gerakan peristaltik usus agar defekasi 

(pembuangan tinja) dapat berjalan normal. Kekurangan serat akan menyebabkan 

tinja mengeras sehingga memerlukan kontraksi otot yang besar untuk 

mengeluarkannya atau perlu mengejan lebih kuat. Hal inilah yang sering 

menyebabkan konstipasi. Oleh karena itu, diperlukan konsumsi serat yang cukup 

khususnya yang berasal dari buah dan sayur (Puspitasari, 2006). 

2.1.5.4 Anjuran Kebutuhan Buah dan Sayur 

WHO menganjurkan konsumsi buah dan sayur untuk hidup sehat sejumlah 

400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250  gram sayur dan  150 gram  

buah.  Bagi  orang  Indonesia dianjurkan konsumsi buah dan sayur sebanyak 300-

400  gram per orang per hari bagi anak  balita dan  anak usia sekolah, dan 400-600 

gram per orang  per hari bagi remaja dan orang remaja. Sekitar dua-pertiga dari 

jumlah konsumsi  buah dan sayur tersebut adalah porsi sayur. Menurut 

WHO/FAO (2003), yang dimaksud dengan 1 porsi sayur  adalah 1 mangkok sayur 

segar atau ½ mangkok sayur masak dan 1 porsi buah adalah 1 potongan sedang  

atau 2 potongan kecil buah atau  1  mangkok buah  irisan. Konsumsi buah dan  

sayur  dianggap cukup apabila asupan buah dan sayur 5 porsi atau lebih per hari. 

Sedangkan yang dianggap kurang apabila asupan buah dan sayur kurang dari 5 

porsi per hari. 

Sedangkan di Indonesia menurut rekomendasi Pedoman Gizi Seimbang, 

UU Kesehatan No. 36 tahun  2009, masyarakat Indonesia dianjurkan 

mengkonsumsi 3-5 porsi sayur yaitu sebanyak 150-200 gram atau 1 ½ - 2 
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mangkok sayuran sehari sedangkan untuk buah diajurkan mengkonsumsi 2-3 

porsi sehari (Kemenkes, 2014). 

Konsumsi buah dan sayur harus cukup, tidak boleh kurang atau berlebihan 

sebab jika kekurangan atau kelebihan dapat menimbulkan efek negatif bagi tubuh. 

Kekurangan buah dan sayur dapat menyebabkan tubuh kekurangan zat-zat gizi 

seperti vitamin dan mineral yang bermanfaat dan dibutuhkan tubuh. Sedangkan 

jika tubuh  kelebihan buah dan sayur dapat berakibat membebani kerja ginjal 

(Khomsan, 2003). 

2.1.6 Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Konsumsi Buah dan Sayur 

Pada Remaja 

Berdasarkan penilitian-penelitian terdahulu terkait konsumsi buah dan 

sayur ditemukan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan teori 

Ramussen et al., (2006) diketahui bahwa karakteristik individu dan lingkungan 

memiliki hubungan dengan konsumsi buah dan sayur pada anak dan remaja. 

Faktor internal yang berhubungan dengan konsumsi buah dan sayur meliputi jenis 

kelamin, kesukaan/preferensi, status kesehatan, pengetahuan gizi, keterampilan 

dalam menyiapkan buah dan sayur, dan uang saku. Sedangkan faktor eksternal 

yang berhubungan dengan konsumsi buah dan sayur meliputi dukungan orangtua, 

jumlah anggota keluarga, teman sebaya, ketersediaan buah dan sayur dan 

keterpaparan media.  

Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi 

buah dan sayur yang dikelompokkan berdasarkan faktor  karakteristik internal dan 

faktor eksternal : 
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2.1.6.1 Faktor Internal 

1) Jenis Kelamin 

Jenis kelamin merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi konsumsi 

buah dan sayur pada anak-anak dan remaja (Ramussen et al., 2006). Jenis kelamin 

turut mempengaruhi kebiasaan dan perilaku makan karena jenis kelamin 

menentukan besar kecilnya kebutuhan energi (Farisa, 2012). Perbedaan jenis 

kelamin akan menentukan besar kecilnya kebutuhan gizi bagi seseorang karena 

pertumbuhan dan perkembangan individu satu dengan yang lain cukup berbeda 

(Lestari, 2012). 

Jenis kelamin juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

konsumsi buah dan sayur pada remaja. Pada penelitian Baker & Wardle (2003), 

ditemukan bahwa perempuan mengonsumsi buah dan sayur lebih banyak, 

walaupun mengonsumsi dengan porsi yang lebih kecil.  

Dalam penelitian Farida (2010) menyatakan bahwa terdapat hubungan 

signifikan antara jenis kelamin dengan  konsumsi buah dan sayur pada remaja. 

Hal tersebut dikarenakan secara umum remaja laki-laki lebih banyak 

mengonsumsi makanan tinggi kalori namun lebih sedikit mengonsumsi  buah dan 

sayur dibandingkan remaja perempuan. Hal tersebut selaras dengan pendapat 

Ramussen et al., (2006), bahwa anak-anak dan remaja perempuan merupakan 

salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumsi buah dan sayur. Selain 

itu, di Georgia didapatkan perempuan mengonsumsi buah dan sayur lebih banyak 

daripada laki-laki berdasarkan uji statistik dan juga diketahui bahwa jenis kelamin 

berhubungan denan konsumsi buah dan sayur (Reynolds et al., 2004). 
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2) Preferensi  

Preferensi terhadap makanan merupakan sikap seseorang untuk suka atau 

tidak suka terhadap makanan (Suharjo, 1986) dalam Pradipta (2011). Kesukaan 

terhadap makanan dianggap sebagai faktor dalam konsumsi makanan termasuk 

buah dan sayur. Pada suatu penelitian menyimpulkan suka atau tidaknya 

seseorang terhadap makanan tergantung dari rasa. Karena rasa merupakan suatu 

faktor penting dalam pemilihan pangan yang meliputi bau, tekstur, dan suhu 

(Suhardjo,  1996). 

Drewnoski dalam Widyawati (2009) menyebutkan faktor-faktor  yang 

mempengaruhi kesukaan dan preferensi antara lain rasa, aroma, tekstur, dan 

kebiasaan makan. Rasa yang tidak disukai anak sejak kecil dapat mempengaruhi 

kesukaan dan preferensi anak sehingga mengakibatkan kurangnya konsumsi buah 

dan sayur. 

Dalam penelitian Domel (1996) menunjukkan hubungan yang kuat antara 

preferences dan outcome expectations. Menurut Neumark-Szatiner et al., (2003) 

dikatakan bahwa kesukaan terhadap makanan akan berhubungan dengan 

konsumsi apabila didukung dengan ketersediaan. Jika ketersediaan buah dan sayur 

rendah, pola konsumsi buah dan sayur tidak akan mengalami perbedaan sehingga 

preferensi tidak berpengaruh. Sedangkan jika preferensi rendah, tetapi 

ketersediaan buah dan sayur cukup baik maka konsumsi akan meningkat. 

3) Pengetahuan Gizi 

Pengetahuan adalah hasil dari tahu yang terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan suatu objek tertentu. Penginderaan dilakukan menggunakan panca 
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indera manusia, yakni indera penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa dan raba. 

Pengetahuan manusia sebagian besar diperoleh melalui indera penglihatan dan 

pendengaran (Notoatmodjo, 2003). Pengetahuan gizi yang baik merupakan faktor 

penting dalam menentukan sikap dan perilaku seseorang terhadap makanan. 

Semakin memiliki pengetahuan gizi yang baik, seorang individu akan semakin 

mempertimbangkan jenis dan kualitas makanan yang akan dipilih untuk 

dikonsumsi (Sediaoetama, 2000). 

Secara umum konsumsi buah dan sayuran di negara maju sekitar dua kali 

lebih banyak dibandingkan dengan negara berkembang. Konsumsi buah dan sayur 

meningkat karena pengetahuan yang baik tentang manfaat kesehatan yang dapat 

diperoleh jika mengonsumsi buah dan sayur. Kesadaran ini tampaknya lebih nyata 

di negara maju (Rubatzky, 1998). 

4) Status Kesehatan  

Definisi sehat menurut WHO (1990) dalam Almatsier (2004) yaitu 

sejahtera secara fisik, mental, dan sosial, tidak hanya terbebas dari penyakit atau 

kecacatan. Sedangkan berdasarkan UU no. 23 tahun 1992, keseatan didefinisikan 

sebagai keadaan sejahtera badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap 

orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomi. 

Kondisi seseorang akan berpengaruh langsung terhadap perilaku konsumsi 

individu tersebut. Sebagai contoh, seseorang yang menderita penyakit diabetes 

mellitus, orang tersebut akan mengurangi konsumsi makanan yang tinggi 

kandungan gula demi menjaga kesehatan tubuhnya (Sekarindah, 2008). 
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Menurut White et al (2004) dalam Bahria (2009), diketahui bahwa kondisi 

tubuh seseorang yang kurang baik, sedang dalam kondisi sakit atau memiliki 

keluhan akan kesehatan, akan mendorong seseorang untuk lebih memperhatikan 

pola konsumsinya, seperti mengurangi makanan yang tinggi lemak, kolestrol, 

natrium, gula dan memperbanyak asupan bahan makanan alami seperti buah dan 

sayur. 

Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Puspitarani (2006), 

ditemukan tidak adanya hubungan yang signifikan antara kesehatan individu 

dengan perilaku konsumsi, yaitu bahwa walaupun seseorang sedang sakit, 

terkadang tidak terlalu memperhatikan pola konsumsinya. 

5) Keterampilan dalam Menyiapkan Buah dan Sayur 

Memiliki keterampilan untuk menyiapkan makanan sehat di kalangan 

remaja akan mendorong peningkatan kualitas diet. Secara umum, ketika remaja 

membantu orangtua mereka dalam menyiapkan makanan, remaja akan 

mengonsumsi makanan yang lebih kaya akan nutrisi. Rakhshanderou et al., (2014) 

menemukan bahwa remaja perempuan yang memiliki keterampilan dalam 

menyiapkan buah dan sayuran (misalnya: membersihkan, mencuci dengan benar, 

mengupas, memotong, dan mengiris) akan mengonsumsi lebih banyak buah dan 

sayuran, sementara beberapa remaja perempuan menyatakan bahwa 

mempersiapkan buah dan sayur sebagai penghalang dalam konsumsi buah dan 

sayur.  

Dengan menyiapkan dan berbelanja buah dan sayuran bersama orangtua 

mereka, peneliti menemukan bahwa adanya peningkatan konsumsi buah dan 



35 
 

 

sayuran di rumah sebagai makanan dan camilan. Berbeda dengan penelitian di 

atas, Nago et al., (2012) menemukan bahwa mempersiapkan buah dan sayur 

adalah hambatan untuk mengonsumsi buah dan sayur  pada remaja di Benicia 

pada remaja usia 13-19 tahun. Remaja lebih menyukai buah-buahan dibandingkan 

sayuran karena penyajiannya yang tidak rumit karena tidak perlu memasak buah. 

Selain itu, remaja mengkonsumsi lebih banyak sayuran selama akhir pekan karena 

ada lebih banyak waktu untuk memasak. Beberapa penelitian menemukan 

perbedaan gender dalam mempersiapkan keterampilan antara remaja perempuan 

dan remaja laki-laki. Remaja perempuan lebih terlibat dalam persiapan dan 

memasak sementara sementara laki-laki hanya membantu dalam tugas persiapan; 

remaja yang tinggal dengan satu orangtua lebih terlibat dalam menyiapkan 

makanan secara teratur daripada remaja yang tinggal dengan dua orangtua. 

6) Kepercayaan Terhadap Hasil (Outcome Expectations) 

Penilaian atau kepercayaan terhadap hasil menggambarkan kumpulan 

keyakinan positif atau negatif yang diharapkan tentang hasil perilaku. Granner & 

Evans (2012) menemukan bahwa harapan hasil positif  kesehatan dari konsumsi 

buah dan sayur (misalnya: tumbuh otot yang lebih besar, menjadi lebih baik 

dalam olahraga, menjadi lebih sehat, memiliki energi untuk berlari, bermain, dan 

berpikir) secara signifikan berkorelasi dengan konsumsi buah dan sayur di antara 

siswa sekolah menengah di Amerika (usia 11-15 tahun). 
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7) Uang Saku 

Faktor penghasilan keluarga merupakan salah satu faktor dalam perilaku 

konsumsi buah dan sayur (Ramussen et al., 2006). Berdasarkan penelitian Zenk 

(2005) dalam Ramussen et al., (2006), ditemukan bahwa terdapat hubungan yang 

signifikan antara penghasilan keluarga dengan perilaku konsumsi individu, yaitu 

seseorang yang memiliki pendapatan dan status ekonomi tinggi cenderung akan 

mengonsumsi buah dan sayur lebih banyak. Penghasilan keluarga memiliki 

hubungan dengan uang saku anak. Biasanya apabila penghasilan keluarga besar, 

maka uang saku anak pun juga akan besar (Farisa, 2012). 

Uang saku yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi makanan apa 

yang dimakan dan frekuensinya (Anzarkusuma, 2004). Keluarga dengan 

pendapatan terbatas cenderung tidak dapat memehi kebutuhan makanannya 

sejumlah yang diperlukan tubuh. Setidaknya keanekaragaman bahan makanan 

kurang terjamin, karena dengan uang yang terbatas tidak akan banyak pilihan 

bahan makanan yang dikonsumsi (Suhardjo, 2006). Peluang bertambahnya uang 

saku yang diterima remaja dari orangtua diduga semakin besar dengan semakin 

meningkatnya daya beli dan pendapatan masyarakat di perkotaan (Bahria, 2009). 

Remaja yang memiliki uang saku cukup besar biasanya akan lebih 

mengonsumsi makanan modern yang memiliki gengsi dengan harapan akan 

diterima di kalangan teman sebaya mereka (Benjamin et al., 2004). Hal selaras 

juga terjadi pada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa remaja yang 

memiliki uang lebih tidak berpikir agar menggunakan uangnya untuk membeli 
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buah tetapi mereka lebih memilih makanan yang kurang sehat seperti: kue-kue, 

makanan cepat saji, dan keripik (Ramussen et al., 2006). 

2.1.6.2 Faktor Eksternal 

1) Ketersediaan Buah dan Sayur di Rumah 

Berdasarkan 15 penelitian di berbagai negara, diketahui bahwa faktor 

ketersediaan buah dan sayur di rumah merupakan salah satu faktor utama yang 

turut mempengaruhi konsumsi buah dan sayur pada anak-anak dan remaja 

(Ramussen, et al., 2006). Buah dan sayur yang tersedia di rumah dipilih dan 

didapatkan oleh orangtua yang berbelanja. Jenis makanan yang tersedia lebih 

banyak mempunyai peluang yang lebih besar untuk dikonsumsi, sedangkan jenis 

makanan yang tidak tersedia tidak akan dikonsumsi orang. Jadi upaya untuk 

menediakan lebih banyak buah dan sayuran di rumah dapat meningkatkan 

konsumsi jenis makanan ini (Reynolds et al., 2004). 

Berdasarkan penelitian Farisa (2012), diketahui bahwa sebesar 60,1% 

responden mengonsumsi buah dan sayur dalam kategori baik lebih banyak 

terdapat pada responden yang memiliki ketersediaan buah dan sayur yang baik di 

rumah. Sementara itu, 25% lainnya diketahui mengonsumsi buah dan sayur yang 

baik pula tetapi memiliki ketersediaan buah dan sayur di rumah yang kurang baik. 

Hal tersebut sejalan dengan penelitian Rahmawati (2000), yang menyatakan 

bahwa ada hubungan yang bermakna antara ketersediaan dengan perilaku makan 

saur pada anak. Penelitian Young et al., (2000) dan Cullen et al., (2003) juga 

mengatakan bahwa ketersedian buah dan sayur di rumah berhubungan dengan 

konsumsi buah dan sayur pada remaja. 
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2) Ketersediaan Buah dan Sayur di Sekolah 

Jenis makanan yang tersedia lebih banyak mempunyai peluang yang lebih 

besar untuk dikonsumsi, sedangkan makanan yang tidak tersedia tidak akan 

dikonsumsi orang. Jadi upaya untuk menyediakan lebih banyak buah dan sayuran 

di restoran, sekolah, dan rumah dapat meningkatkan konsumsi jenis makanan ini 

(Reynolds et al., 2004). 

Anak dan remaja awal mungkin memiliki keterbatasan dalam pemilihan 

makanan oleh dirinya sendiri, sehingga faktor lingkungan seperti ketersediaan 

buah dan sayur dapat secara langsung berpengaruh pada jumlah konsumsinya 

(Klep et al., 2005). Penelitian Young et al., (2004) menyimpulkan bahwa 

ketersediaan buah dan sayur adalah penghubung antara faktor-faktor lain terhadap 

konsumsi buah dan sayur. 

Penyediaan buah gratis di sekolah akan meningkatkan ketersediaan dan 

keterjangkauan akan buah dan sayur di sekolah. Peningkatan ketersediaan dan 

keterjangkauan secara tidak langsung akan meningkatkan konsumsi buah dan 

sayur (Bere & Klepp, 2005). 

3) Dukungan Orangtua 

Orangtua merupakan salah satu pengaruh sosial yang penting terhadap 

perilaku makan remaja. Di dalam keluarga, perkembangan utama pada remaja 

awal ini adalah memulai ketidaktergantungan terhadap keluarga sehingga pada 

masa hubungan antar keluarga yang tadinya sangat erat akan merenggang 

(Pardede, 2008). Akan tetapi pada masa kanak-kanak, keluarga mendominasi hal-

hal yang dapat mempengaruhi perilaku makan anak. Keluarga tidak hanya 
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menjadi penyedia makanan tetapi juga sebagai penghubung perilaku melalui 

makanan, preferensi makanan, dan pola makan yang akan berdampak pada 

kebiasaan makan seumur hidup (Krummel & Kris-Etherton, 2000). 

Penelitian et al., (2004) menemukan apa yang orangtua makan di depan 

anaknya dan dukungan kepada anaknya akan mempengaruhi pola makan sang 

anak. Kebiasaan makan orangtua akan menjadi pengaruh konsumsi buah dan 

sayur yang kuat apabila ketersediaan buah dan sayur baik. Sedangkan dukungan 

orangtua menjadi pengaruh yang penting jika ketersediaan buah dan sayur rendah. 

Sikap dan perilaku orangtua terhadap konsumsi buah dan sayur berkorelasi 

positif dengan perilaku remaja dalam mengonsumsi buah dan sayur. Remaja akan 

mengonsumsi buah dan sayur lebih banyak bila orangtua juga suka mengonsumsi 

buah dan sayur. Hal tersebut disebabkan perilaku orang dewasa dalam 

mengonsumsi buah dan sayur akan mendorong anak remajanya melakukan hal 

yang sama (Pearson et al., 2009). 

Praktik makan remaja merupakan refleksi dari perubahan pengaruh dari 

orangtua (Krummel & Kris-Etherton, 2000). Pengaruh orangtua juga berperan 

dalam konsumsi buah dan sayur pada anaknya. Contoh ari orangtua dan dukungan 

orangtua mempengaruhi konsumsi buah dan sayur pada anak remajanya (Granner 

et al., 2012). 

4) Dukungan Teman Sebaya 

Makanan dapat dijadikan sebagai simbol penerimaan, kehangatan, dan 

pertemanan dalam hubungan sosial. Remaja cenderung menerima makanan atau 

nasihat mengenai makanan dari teman-teman atau orang lain yang mereka percaya 
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(Nix et al., 2005). Pengaruh teman pada remaja sangatlah kuat. Perilaku remaja 

mulai banyak dipengaruhi oleh teman, termasuk perilaku makan. Mereka mulai 

sering menghabiskan waktu dengan teman dan cenderung berusaha untuk dapat 

diterima oleh teman (Brown, 2005). 

Pada masa remaja awal, biasanya seorang remaja akan memilih berkumpul 

dengan teman sejenis dan penerimaan oleh kelompok teman sebaya akan menjadi 

sangat penting (Pardede, 2008). Remaja berusaha keras untuk bisa sama dengan 

teman-teman mereka dalam peer group dengan mengadopsi preferensi makanan 

dan membuat pilihan makanan berdasarkan pengaruh teman sebayanya (Brown, 

2005). 

5) Jumlah Anggota Keluarga 

Menurut Depkes (2008), jumlah anggota keluarga adalah banyaknya 

anggota rumah tangga yang tinggal di tempat tinggal tersebut. Suhardjo (2006) 

menyatakan bahwa sebagian besar pendapatan digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan bahan makanan sedangkan kebutuhan lainnya kurang tercukupi. 

Jumlah anggota keluarga akan mempengaruhi pengalokasian pangan pada rumah 

tangga sehingga semakin besar jumlah anggota keluarga, maka alokasi pangan 

untuk tiap individu akan semakin berkurang. 

Dalam penelitian Wulansari (2009), berdasarkan hasil uji statistik 

diketahui tidak ada hubungan signifikan antara keluarga kecil dan besar terhadap 

perilaku konsumsi individu. Namun, berdasarkan penelitian Srimaryani (2010), 

diketahui bahwa jumlah anggota keluarga dengan perilaku konsumsi individu 

menunjukkan jumlah anggota keluarga maka akan semakin besar pangan yang 
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akan dikonsumsi dan pembagian makanan dalam keluarga tersebut akan lebih 

sedikit dibandingkan keluarga dengan jumlah sedikit. 

6) Keterpaparan Media 

Media massa memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku makan 

remaja (Ramussen, 2006). Para remaja di Amerika, kurang lebih selama sepuluh 

tahun mereka sudah dipengaruhi oleh iklan makanan di televisi dan program 

televisi yang mencermikan kebiasaan makan. Remaja akan melihat jutaan iklan 

makanan, yang sebagian besar produknya adalah produk dengan tinggi gula dan 

tinggi lemak (Wothington, 2000). 

Iklan makanan merupakan salah satu faktor uang mempengaruhi perilaku 

makan pada remaja. Selain menjadi media pemasaran makanan, media massa juga 

mempunyai peranan yang penting sebagai sumber informasi mengenai gizi. 

Remaja yang mendapatkan informasi melalui internet, artikel majalah, dan koran 

mengonsumsi buah dan sayur setiap hari. Sedangkan remaja yang terpapar iklan 

komersial di televisi dan radio, kemungkinan mengurangi konsumsi buah dan 

sayur setiap hari (Freisling et., 2009). 

Remaja dapat memperoleh informasi mengenai buah dan sayur dari 

berbagai jenis media massa, seperti media elektronik dan media cetak. Pada 

penelitian Lowry (2002), menonton televisi lebih dari 2 jam sehari pada remaja 

SMA di Amerika Serikat berhubungan dengan berkurangnya konsumsi buah dan 

sayur. Hal tersebut terjadi karena terdapat kemungkinan buah dan sayur tersebut 

digantikan oleh konsumsi makanan lain yang diiklankan di televisi (Boynton-

Jarret et al., 2003) 
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2.2 KerangkaTeori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Teori 

Sumber: Modifikasi dari teori Lastariwati-Ratnaningsih (2006) dalam 

Dilapanga (2008) dan Worthington (2000) 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

 

3.14 PEMBAHASAN 

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa jenis kelamin, pengetahuan 

gizi, keterampilan dalam menyiapkan buah dan sayur, ketersediaan buah dan 

sayur di rumah, dukungan orangtua, dan dukungan teman sebaya berhubungan 

dengan konsumsi buah dan sayur pada remaja di SMPN 24 Semarang. Sedangkan 

faktor  yang tidak berhubungan dengan konsumsi buah dan sayur pada remaja di 

SMPN 24 Semarang adalah preferensi, uang saku, dan jumlah anggota keluarga. 

5.1.1 Analisis Bivariat 

5.1.2.1 Hubungan antara Jenis Kelamin dengan Konsumsi Buah dan Sayur 

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara jenis kelamin dengan konsumsi buah dan sayur pada remaja dan dapat 

diketahui juga bahwa remaja mempunyai jenis kelamin laki-laki lebih berisiko 

3,091 kali kurang mengonsumsi buah dan sayur dibandingkan dengan remaja 

yang mempunyai jenis kelamin perempuan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji 

chi square (p=0,018; PR=3,091; 95% CI=1,294-7,381). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fibrihirzani (2012) dan Kusumaningngrum (2014) yang menyatakan bahwa ada 

hubungan yang bermakna antara jenis kelamin dengan konsumsi buah dan sayur. 

Hasil penelitian lain yang juga sesuai adalah penelitian Mushtaq et al., (2011) dan 
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Pearson et al., (2009) yang menyatakan bahwa laki-laki diketahui sebagai 

kelompok rentan yang tidak mematuhi rekomendasi porsi konsumsi buah dan 

sayur perharinya.  

Perbedaan konsumsi berdasarkan jenis kelamin dapat menggambarkan 

fakta bahwa remaja laki-laki banyak memiliki otonomi dalam pemilihan makanan 

jika dibandingkan dengan remaja perempuan, seperti kebiasaan makan di luar 

rumah, terlebih otonomi remaja diketahui sebagai faktor risiko pemilihan 

makanan yang tidak sehat (Stanton et al., 2007). Perbandingan rata-rata konsumsi 

buah dan sayur perhari pada remaja laki-laki dan perempuan menunjukkan bahwa 

remaja perempuan lebih banyak mengonsumsi buah dan sayur dalam 

kesehariannya, remaja perempuan juga mengonsumsi makanan yang mengandung 

lemak tinggi dibandingkan dengan remaja laki-laki. 

5.1.2.2 Hubungan antara Preferensi dengan Konsumsi Buah dan Sayur 

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara preferensi dengan konsumsi buah dan sayur pada remaja dan 

dapat diketahui juga bahwa remaja yang tidak suka buah dan sayur berisiko 4,20 

kali kurang mengonsumsi buah dan sayur dibandingkan dengan remaja yang suka 

buah dan sayur. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji chi square (p=0,051; 

PR=4,20; 95% CI=1,103-15,995). 

Preferensi atau kesukaan terhadap makanan merupakan sikap seseorang 

untuk suka atau tidak suka terhadap makanan tertentu. Kesukaan terhadap 

makanan dianggap sebagai faktor penentu dalam mengonsumsi makanan 

termasuk buah dan sayur. Suka tau tidaknya seseorang terhadap suatu makanan 
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antara lain bergantung pada rasa, tekstur, tampilan dan kebiasaan makan. 

Preferensi buah dan sayur memiliki hubungan secara langsung terhadap konsumsi 

buah dan sayur, baik di rumah maupun di sekolah (Lestari, 2012). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Nurlidyawati (2015) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

antara preferensi dengan konsumsi buah dan sayur. Tidak adanya hubungan 

kesukaan buah dan sayur dengan konsumsi buah dan sayur dikarenakan yang 

mendorong konsumsi buah dan sayur bukan hanya adanya faktor kesukaan 

terhadap buah dan sayur, tetapi ada faktor lain seperti faktor ketersediaan. Hasil 

penelitian lain yang juga sesuai adalah hasil penelitian dengan Annur (2014) yang 

menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara preferensi dengan 

konsumsi buah dan sayur pada remaja. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar 

responden menyukai sayuran segar yaitu sebanyak 55,9%. Preferensi dipengaruhi 

oleh rasa, penampilan, tekstur, dan aroma dari suatu makanan. Jika rasa tidak enak 

tetapi penampilan menarik, orang akan lebih cenderung menyukai makanan 

tersebut dibandingkan dengan makanan yang kurang enak dan penampilan kurang 

menarik (Geissler et al., 2005). 

Menurut Neumark-Sztainer et al., (2003), kesukaan terhadap makanan 

akan berhubungan dengan konsumsi apabila didukung dengan ketersediaan. Dapat 

dikatakan jika ketersediaan buah dan sayur rendah, pola konsumsi buah dan sayur 

tidak akan mengalami perbedaan sehingga preferensi tidak berpengaruh. Jika 

preferensi rendah tetapi ketersedian buah dan sayur cukup baik maka konsumsi 

akan meningkat. 
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Drewnoski (2009) menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesukaan atau preferensi antara lain rasa, aroma, tekstur, dan kebiasaan makan. 

Rasa yang tidak disukai anak sejak kecil dapat mempengaruhi kesukaan dan 

preferensi anak sehingga mengakibatkan kurangnya konsumsi buah dan sayur. 

Keanekaragaman berbagai jenis, rasa, dan bentuk makanan dapat menentukan 

preferensi seseorang terhadap makanan apa yang akan dikonsumsi tidak terkecuali 

buah dan sayur. Buah memiliki rasa yang dominan manis dan bentuk serta warna 

yang lebih beragam dibandingkan sayur. Sedangkan sayur selain memiliki rasa 

tawar, pahit, dan manis sayur juga memiliki warna dan bentuk yang kurang 

menarik perhatian karena sayur lebih dominan berjenis sayuran daun daripada 

jenis sayuran lainnya. 

5.1.2.3 Hubungan antara Pengetahuan Gizi dengan Konsumsi Buah dan 

Sayur 

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara pengetahuan gizi dengan konsumsi buah dan sayur pada remaja dan dapat 

diketahui juga bahwa remaja yang memiliki pengetahuan gizi kurang lebih 

berisiko 2,596 kali kurang mengonsumsi buah dan sayur dibandingkan dengan 

remaja yang memiliki pengetahuan gizi baik. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji 

chi square (p=0,043; PR=2,596; 95% CI=1,113-6,055). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kristjansdottir, et al (2006) yang menyatakan bahwa pengetahuan tentang buah 

dan sayur terutama mengenai manfaat dan anjuran konsumsi buah dan sayur 

dapat meningkatkan konsumsi buah dan sayur pada individu. Ia juga mengatakan 
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bahwa pengetahuan tentang buah dan sayur dapat meningkatkan kesadaran dan 

keterampilan dalam mempersiapkan buah dan sayur untuk dikonsumsi sehingga 

akan meningkatkan jumlah konsumsi buah dan sayur pada individu. Ketika anak 

tahu mengenai jumlah buah dan sayur yang harus dikonsumsinya maka individu 

kemudian akan sadar dan tertarik untuk mencoba mengonsumsinya sehingga 

meningkatkan konsumsi buah dan sayurnya. 

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan pendapat Worsley (2002) 

yang mengatakan bahwa pengetahuan gizi merupakan faktor yang diperlukan 

tetapi tidak cukup untuk mengubah kebiasaan. Ketika mendapatkan pengetahuan, 

mereka akan menerjemahkan pengetahuan itu dan hanya melakukan apa yang 

disukai, seringnya bertahun-tahun kemudian. 

Pendidikan mengenai gizi penting diketahui dalam mewujudkan perilaku 

memilih makanan sehat khususnya konsumsi buah dan sayur. Pengetahuan gizi 

merupakan modal utama sesorang dalam pemilihan makanan. Hal ini menunjukan 

bahwa semakin baik pengetahuan gizi seseorang, maka semakin baik pula 

perilaku konsumsi buah dan sayur orang tersebut. 

Upaya peningkatan pengetahuan gizi sesorang dapat dilakukan melalui 

pemberian penyuluhan, melalui media massa, elektronik, buku, permainan, dan 

kerabatan dekat. Peningkatan pengetahuan gizi tentang konsumsi buah dan sayur 

pada remaja diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan perilaku konsumsi 

buah dan sayur yang lebih baik (Hussein, 2011). 
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5.1.2.4 Hubungan antara Keterampilan dalam Menyiapkan Buah dan 

Sayur dengan Konsumsi Buah dan Sayur 

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara keterampilan dalam menyiapkan buah dan sayur dengan konsumsi buah 

dan sayur pada remaja dan dapat diketahui juga bahwa remaja yang memiliki 

keterampilan dalam menyiapkan buah dan sayur yang kurang 2,583 kali kurang 

mengonsumsi buah dan sayur dibandingkan dengan remaja yang memiliki 

ketrampilan dalam menyiapkan buah dan sayur yang baik. Hal ini ditunjukkan 

dengan hasil uji chi square (p=0,041; PR=2,583; 95% CI=1,122-5,948). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Rakhshanderou et al., (2014) 

yang menyatakan bahwa remaja perempuan yang memiliki keterampilan dalam 

menyiapkan buah dan sayuran (misalnya: membersihkan, mencuci dengan benar, 

mengupas, memotong, dan mengiris) akan mengonsumsi lebih banyak buah dan 

sayuran, sementara beberapa remaja perempuan menyatakan bahwa 

mempersiapkan buah dan sayur sebagai penghalang dalam konsumsi buah dan 

sayur. Memiliki keterampilan untuk menyiapkan makanan sehat di kalangan 

remaja akan mendorong peningkatan kualitas diet. Secara umum, ketika remaja 

membantu orangtua mereka dalam menyiapkan makanan, maka remaja akan 

mengonsumsi makanan yang lebih kaya akan nutrisi. 

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Nago et al., (2012) yang menyatakan bahwa menyiapkan buah dan sayur 

adalah hambatan untuk mengonsumsi buah dan sayur  pada remaja di Benicia 

pada remaja usia 13-19 tahun. Remaja lebih menyukai buah-buahan dibandingkan 
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sayuran karena penyajiannya yang tidak rumit karena tidak perlu memasak buah. 

Selain itu, remaja mengkonsumsi lebih banyak sayuran selama akhir pekan karena 

ada lebih banyak waktu untuk memasak. Beberapa penelitian menemukan 

perbedaan gender dalam mempersiapkan keterampilan antara remaja perempuan 

dan remaja laki-laki. Remaja perempuan lebih terlibat dalam persiapan dan 

memasak sementara sementara laki-laki hanya membantu dalam tugas persiapan; 

remaja yang tinggal dengan satu orangtua lebih terlibat dalam menyiapkan 

makanan secara teratur daripada remaja yang tinggal dengan dua orangtua. 

Oleh karena itu, orangtua diharapkan mengajak dan melibatkan anak 

remajanya ketika sedang menyiapkan buah dan sayur agar keterampilan remaja 

dalam menyiapkan buah dan sayur menjadi lebih baik, dengan begitu maka 

konsumsi buah dan sayur juga akan meningkat. 

5.1.2.5 Hubungan antara Uang Saku dengan Konsumsi Buah dan Sayur 

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara uang saku dengan konsumsi buah dan sayur pada remaja dan 

dapat diketahui juga bahwa remaja yang mempunyai uang saku rendah lebih 

berisiko 0,705 kali kurang mengonsumsi buah dan sayur dibandingkan dengan 

remaja yang mempunyai uang saku tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji 

chi square (p=0,609; PR=0,705; 95% CI=0,280-1,776). 

Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Estetika 

(2007), Rasmussen (2009), dan Farisa (2012), yang menemukan bahwa tidak ada 

hubungan bermakna antara uang saku dengan konsumsi buah dan sayur pada 

remaja. Uang saku yang diterima oleh remaja akan menentukan makanan apa 
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yang akan mereka beli dan beli di luar rumah (Farisa, 2012). Remaja yang 

memiliki uang saku lebih besar biasanya akan lebih sering mengonsumsi makanan 

modern yang memiliki gengsi dan harapan akan diterima di kalangan teman 

sebaya mereka (Estetika, 2007). Hal selaras juga terjadi pada beberapa penelitian 

yang menyebutkan bahwa remaja yang memiliki uang saku lebih tidak berpikir 

agar menggunakan uangnya untuk membeli buah dan sayur tetapi mereka lebih 

memilih makan yang kurang sehat seperti kue-kue, makanan cepat saji, dan 

keripik (Rasmussen et al, 2008). Tren gaya hidup seperti itulah yang menjadikan 

remaja lupa akan kebutuhan kesehatan pada dirinya. Makanan cepat saji 

merupakan salah satu jenis makanan yang mengandung tinggi kalori, lemak, dan 

zat kurang baik lainnya. Sedangkan buah dan sayur merupakan makanan yang 

mengandung zat gizi yang baik bagi tubuh seperti vitamin dan mineral yang 

berfungsi menjaga daya tahan tubuh dari bahaya radikal bebas. Apabila 

dibandingkan, harga beli buah dan sayur hamper sama bahkan lebih murah dari 

berbagai jenis makanan cepat saji. 

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang 

dilakukan Anzarkusuma (2004) yang menyatakan bahwa uang saku yang dimiliki 

seseorang akan mempengaruhi makan apa yang dimakan dan frekuensinya. 

Berdasarkan hasil data yang diperoleh, diketahui bahwa rata-rata uang saku siswa 

yang mengonsumsi buah dan sayur cukup lebih tinggi dibandingkan dengan siswa 

yang kurang mengonsumsi buah dan sayur. Diketahui pula rata-rata uang saku 

siwa sebesar Rp.10.603, jumlah tersebut seharusnya cukup jika sebagian uang 

tersebut digunakan untuk membeli buah dan sayur. Akan tetapi, siswa yang 
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memiliki uang saku di atas rata-rata menggunakan uangnya untuk membeli 

makanan atau minuman jenis lain atau selain buah dan sayur untuk dikonsumsi. 

Oleh karena itu, remaja disarankan agar lebih bisa memilih, membeli, dan 

mengonsumsi makanan yang memiliki nilai dan kandungan gizi lebih baik seperti 

berbagai jenis buah dan sayur. 

5.1.2.6 Hubungan antara Ketersediaan Buah dan Sayur di Rumah dengan 

Konsumsi Buah dan Sayur 

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara ketersedian buah dan sayur di rumah dengan konsumsi buah dan sayur pada 

remaja dan dapat diketahui juga bahwa remaja yang mempunyai ketersediaan 

buah dan sayur di rumah yang kurang lebih berisiko 2,472 kali kurang 

mengonsumsi buah dan sayur dibandingkan dengan remaja yang mempunyai 

ketersediaan buah dan sayur di rumah yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan hasil 

uji chi square (p=0,048; PR=2,472; 95% CI=1,087-5,6211). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Fibrihirzani (2012) yang menyatakan bahwa semakin banyak ketersediaan buah 

dan sayur maka akan semakin tinggi pula konsumsi buah dan sayur. Hasil 

penelitian lain yang juga sesuai adalah penelitian yang dilakukan oleh Sylvestre 

(2003) yang menyatakan bahwa ketersediaan buah dan sayur terutama di rumah 

dapat menjadi faktor yang berpengaruh paling besar dalam mencapai tingkat 

konsumsi.  

Namun, hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Nurlidyawati (2015) yang menyatakan bahwa tidak terdapat 
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hubungan yang antara ketersediaan buah dan sayur dengan konsumsi buah dan 

sayur pada remaja dikarenakan ketersediaan buah dan sayur juga rendah sehingga 

orangtua juga kurang mengonsumsi buah dan sayur. Jika ketersediaan buah dan 

sayur kurang maka paparan buah dan sayur pada anak akan terbatas sehingga 

mengurangi preferensi anak terhadap buah dan sayur (Chandrawati, 2014). 

Ketersediaan dan akses terhadap buah dan sayur bergantung pada musim sehingga 

dapat mempengaruhi konsumsi buah dan sayur (Layade 2014). 

Menurut Kristjandottir et al., (2004), jenis makanan yang tersedia di 

rumah lebih banyak mempunyai peluang yang lebih besar untuk dikonsumsi, 

sedangkan jenis makanan yang tidak tersedia tidak akan dikonsumsi orang. 

Konsumsi buah dan sayur sangat erat kaitannya dengan ketersediaan buah dan 

sayur di rumah. Keberadaan orangtua khususnya ibu yang merupakan sosok 

terpenting dalam rumah tangga dapat mendorong tersedia atau tidaknya berbagai 

jenis pilihan makanan tidak terkecuali buah dan sayur. Oleh karena itu, sebaiknya 

orangtua menciptakan lingkungan yang mendukung melalui peningkatan 

ketersediaan buah dan sayur di rumah agar kebutuhan harian konsumsi buah dan 

sayur anggota keluarga tercukupi.  

5.1.2.7 Hubungan antara Dukungan Orangtua dengan Konsumsi Buah dan 

Sayur 

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara dukungan orangtua dengan konsumsi buah dan sayur pada remaja dan 

dapat diketahui juga bahwa remaja yang mempunyai dukungan orangtua yang 

kurang lebih berisiko 4,563 kali kurang mengonsumsi buah dan sayur 



87 
 

 

dibandingkan dengan remaja yang mempunyai dukungan orangtua yang baik. 

Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji chi square (p=0,001; PR=4,563; 95% 

CI=1,898-10,967). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Pearson et 

al., (2009) yang menemukan bahwa ada hubungan yang kuat antara dukungan 

orangtua dengan pola makan yang sehat pada remaja, menguatkan bahwa 

dukungan praktik dan emosional merupakan jenis dukungan keluarga yang 

paling penting yang berhubungan dengan konsumsi buah dan sayur pada remaja. 

Hasil penelitian lain yang juga sesuai adalah penelitian Reinarets et al., (2007) 

dan Koui et al., (2008) bahwa dukungan keluarga mempunyai efek yang kuat 

pada kepatuhan porsi konsumsi buah dan sayur secara tergantung dan secara 

mandiri melalui aksesibilitas atau ketersediaan buah dan sayur di rumah atau di 

sekolah. Remaja dengan pengaruh orang tua yang baik mempunyai peluang kali 

tersedianya buah dan sayur di rumah dibanding responden dengan pengaruh 

orang tua yang kurang baik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa orang tua yang 

berpengaruh baik akan menyediakan buah dan sayur di rumah dengan baik pula 

(Anggraeni, 2018). 

Orangtua merupakan orang pertama yang sangat berpengaruh terhadap 

asupan makanan dan pilihan makanan anak (Endres, 2004). Bordeuhuij., (2008) 

dalam Melinda (2013) menyatakan bahwa remaja yang memiliki orangtua dengan 

gaya otoriter yang mendukung anaknya untuk mengonsumsi makanan sehat 

berdampak positif terhadap konsumsi buah dan sayur pada remaja.  
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Remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke dewasa, akan 

tetapi kenyataannya remaja masih sangat bergantung pada keluarga khususnya 

orangtua. Remaja awal seperti pelajar SMP akan mengamati perilaku orangtua 

yang merupakan orang paling dekat dan paling sering ditemui. Orangtua yang 

memiliki kebiasaan mengonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur maka 

anaknya juga akan terbiasa mengonsumsi buah dan sayur. Oleh karena itu, 

diharapkan orangtua memberi contoh kepada anak dengan mengonsumsi buah dan 

sayur yang cukup dalam kesehariannya.  

5.1.2.8 Hubungan antara Dukungan Teman Sebaya dengan Konsumsi Buah 

dan Sayur 

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan 

antara dukungan teman sebaya dengan konsumsi buah dan sayur pada remaja dan 

dapat diketahui juga bahwa remaja yang mempunyai dukungan teman sebaya 

yang kurang lebih berisiko 4,105 kali kurang mengonsumsi buah dan sayur 

dibandingkan dengan remaja yang mempunyai dukungan teman sebaya yang baik. 

Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji chi square (p=0,002; PR=4,105; 95% 

CI=1,733-9,726). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Granner et al., (2012) yang menyatakan bahwa dukungan teman sebaya secara 

signifikan berkorelasi positif dengan asupan buah dan sayur. Namun, hasil 

penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Krolner et al., 

(2011) yang menyatakan bahwa pengaruh teman sebaya tidak turut mendukung 

konsumsi buah dan sayur. Konsumsi buah dan sayur kembali lagi kepada diri 
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seseorang dan dari pengawasan orang tua sebagai penyuplai makanan bergizi bagi 

remaja. Worthington (2000) juga menyatakan hal yang sama yaitu ketika bersama 

dengan teman sebaya lebih mempengaruhi untuk mengonsumsi makanan yang 

tidak sehat dibandingkan ketika bersama dengan orangtua. 

Perilaku remaja mulai banyak dipengaruhi oleh teman, termasuk 

konsumsi makanan. Mereka mulai sering menghabiskan waktu dengan teman dan 

cenderung berusaha untuk diterima oleh teman. Remaja berusaha keras untuk bisa 

sama dengan teman-teman mereka dalam peer group dengan mengadopsi 

preferensi makanan dan membuat pilihan makanan berdasarkan pengaruh teman 

sebayanya (Brown, 2005). Pengaruh kelompok sebaya selama masa remaja sangat 

kuat. Ketika anak mulai sekolah, tekanan teman sebaya mulai mempengaruhi 

pemilihan makanan yang menyebabkan pengabaian terhadap kebutuhan gizi. 

Remaja mulai peduli terhadap penampilan fisik dan perilaku sosisal serta berusaha 

untuk mendapatkan penerimaan dari teman sebayanya (Barker, 2002). 

5.1.2.9 Hubungan antara Jumlah Anggota Keluarga dengan Konsumsi 

Buah dan Sayur 

Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara jenis kelamin dengan konsumsi buah dan sayur pada remaja dan 

dapat diketahui juga bahwa remaja yang mempunyai jumlah anggota keluarga 

besar lebih berisiko 0,820 kali kurang mengonsumsi buah dan sayur dibandingkan 

dengan remaja yang mempunyai jumlah anggota keluarga kecil. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil uji chi square (p=0,777; PR=0,820; 95% CI=0,369-

1,823). 
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Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi 

(2006) dan Wulansari (2009) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan yang 

signifikan antara keluarga kecil maupun besar terhadap perilaku konsumsi buah 

dan sayur. Namun, penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Srimaryani 

(2010), yang menyatakan bahwa jumlah anggota keluarga dengan perilaku 

konsumsi buah dan sayur individu menunjukkan hubungan yang signifikan.  

Namun penelitian ini tidak sesuai dengan hasil penelitian Srimaryani 

(2010), yang menyatakan bahwa jumlah anggota keluarga dengan perilaku 

konsumsi buah dan sayur individu menunjukkan hubungan yang signifikan. 

Selain itu, semakin besar jumlah anggota maka kebutuhan pangan akan 

meningkat, apabila jumlah pangan tersedia terbatas, maka asupan makanan yang 

diterima oleh setiap anggota keluarga akan terbatas pula. Hal ini sesuai dengan 

teori suhardjo (2006), yaitu besarnya jumlah anggota keluarga akan 

mempengaruhi pola pengalokasian pangan pada rumah tangga tersebut sehingga 

semakin besar jumlah anggota keluarga, maka alokasi pangan untuk setiap 

individu akan semakin berkurang. 

Tidak berhubungannya variabel jumlah anggota keluarga dengan 

konsumsi buah dan sayur dapat diasumsikan karena yang menyebabkan 

seseorang mengonsumsi buah dan sayur tidak hanya faktor jumlah anggota 

keluarga, tetapi ada faktor lain seperti faktor ketersediaan pangan. Menurut 

Neumark Stainer et al (2003) dalam Bahria (2009), dikatakan bahwa perilaku 

konsumsi buah dan sayur dalam keluarga akan meningkat apabila didukung 

dengan ketersediaan bahan makanan. Dapat disimpulkan bahwa walaupun remaja 
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memiliki jumlah anggota keluarga kecil, namun jika ketersediaan buah dan sayur 

tidak mencukupi, maka mereka akan tetap kekurangan dalam mengonsumsi buah 

dan sayur. 

 Jumlah anggota keluarga akan mempengaruhi pengeluaran keluarga untuk 

makanan atau tingkat ekonomi keluarga tersebut. Dengan peningkatan jumlah 

anggota keluarga maka tingkat pengeluaran keluarga untuk makanan akan 

semakin besar. Hal ini sesuai dengan teori Suhardjo (2006), bahwa sebagian 

besar pendapatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan 

sedangkan kebutuhan lainnya kurang tercukupi. Hal ini dapat diasumsikan bahwa 

walaupun keluarga tersebut memiliki jumlah anggota keluarga kecil, namun jika 

tingkat ekonominya rendah, maka kebutuhan akan bahan makanan termasuk 

buah dan sayur akan kurang tercukupi.  

 Menurut Sediaoetama (2006), pengaturan pengeluaran untuk makanan 

sehari-hari akan lebih sulit jika jumlah anggota keluarga banyak. Hal ini 

menyebabkan kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi anggota keluarga 

tidak mencukupi kebutuhan, termasuk kebutuhan akan konsumsi buah dan sayur. 

Selain dalam hal konsumsi makanan, besar keluarga juga akan berpengaruh 

terhadap perhatian orang tua, bimbingan, petunjuk dan perawatan kesehatan. 

Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah mengembangkan program 

keluarga berencana (KB) agar dapat menekan laju pertumbuhan penduduk yang 

semakin tinggi, supaya ketersediaan bahan makanan dapat lebih tercukupi dan 

meningkatkan kesejahteraan rakyat. 
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3.15 HAMBATAN DAN KELEMAHAN PENELITIAN 

5.2.1 Hambatan Penelitian 

Hambatan dalam penelitian ini adalah saat pengambilan data primer 

dengan menggunakan angket yang diisi langsung oleh responden sehingga 

memungkinkan responden untuk bertanya atau melihat jawaban responden lain 

tanpa sepengetahuan peneliti. Hal ini diminimalisir dengan menjelaskan pada 

responden agar saat mengisi angket tersebut sendiri tanpa bertanya pada temannya 

karena tidak berpengaruh pada nilai pelajaran sekolah serta mengawasi responden 

pada saat proses pengisian angket. 

5.2.2 Kelemahan Penelitian 

Kelemahan pada penelitian cross-sectional adalah memungkinkan 

terjadinya bias prevalens atau bias insidens. Selain itu, Food Frequecy 

Questionnaire (FFQ) hanya menggambarkan pola konsumsi buah dan sayur 

responden secara kualitatif, yang hanya dapat diketahui frekuensi konsumsi per 

hari, per minggu, atau per bulan. Adanya kemungkinan flat syndrome yaitu 

responden yang sebetulnya kurang mengonsumsi buah dan sayur cenderung untuk 

melaporkan berlebih ataupun sebaliknya. 
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BAB VI 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

 

3.16 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian faktor-faktor yang berhubungan dengan 

konsumsi buah dan sayur pada remaja di SMP Negeri 24 Semarang, dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Ada hubungan yang signifikan antara faktor internal (jenis kelamin, 

pengetahuan gizi, dan keterampilan dalam menyiapkan buah dan sayur) 

dengan konsumsi buah dan sayur pada remaja SMP Negeri 24 

Semarang. 

2. Ada hubungan yang signifikan antara faktor eksternal (ketersediaan buah 

dan sayur di rumah, dukungan orangtua, dan dukungan teman sebaya) 

dengan konsumsi buah dan sayur pada remaja SMP Negeri 24 

Semarang. 

3. Tidak ada hubungan yang signifikan antara faktor internal (preferensi 

dan uang saku) dengan konsumsi buah dan sayur di SMP Negeri 24 

Semarang.  

4. Tidak ada hubungan yang signifikan antara faktor eksternal (jumlah 

anggota keluarga) dengan konsumsi buah dan sayur di SMP Negeri 24 

Semarang.  
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3.17 Saran 

6.2.1 Bagi Sekolah 

SMPN 24 Semarang diharapkan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan 

Kota Semarang untuk mengadakan penyuluhan gizi. Materi penyuluhan yang 

diberikan pada siswa antara lain dapat berupa pengetahuan gizi diantaranya 

kandungan zat gizi dalam buah dan sayur, manfaat konsumsi buah dan sayur, serta 

frekuensi yang dianjurkan dalam mengonsumsi buah dan sayur dalam sehari.  

Selain itu, pihak sekolah dapat mengadakan kegiatan yang dapat 

meningkatkan kesadaran siswa dalam mengonsumsi buah dan sayur melalui 

lomba poster dan lomba cerdas cermat yang berkaitan dengan kesehatan 

khususnya manfaat dan kandungan zat gizi pada buah dan sayur. 

6.2.2 Bagi Orangtua 

Orangtua siswa diharapkan dapat memberi contoh kepada anak remajanya 

dengan mengonsumsi buah dan sayur yang cukup dalam kesehariannya. Selain 

itu, orangtua juga harus menjadikan buah dan sayur sebagai menu favorit keluarga 

dengan teknik penyajian yang menarik dan bermacam-macam atau berganti-ganti 

sehingga tidak membosankan. 

6.2.3 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan 

variabel lain yang belum diteliti pada penelitian ini seperti : aktifitas fisik, paparan 

terhadap perilaku sedentary, konsumsi soft drinks, dan berat badan berlebih atau 

obesitas yang mungkin berhubungan dengan konsumsi buah dan sayur. 
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