
BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sayuran-sayuran dan buah-buahan merupakan salah satu kelompok pangan dalam 

penggolongan FAO, yang dikenal dengan Desirable Dietary Pattern (Pola Pangan 

Harapan/PPH). Kelompok bahan pangan ini berfungsi sebagai sumber vitamin dan 

mineral, sehingga kekurangan konsumsinya berpengaruh negatif terhadap kondisi gizi. 

oleh karena itu, konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan bersama-sama dengan 

kelompok pangan lainnya dapat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan pada umumnya. 

Bagian ini membahas pola konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan di kalangan 

penduduk Indonesia. Analisis mengenai pola konsumsi didasarkan pada data tentang 

jumlah energi yang diperoleh melalui konsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan (dalam 

satuan kkal), dengan melihat perbedaan antar provinsi serta wilayah perkotaan dan 

pendesaan (Karsin, 2004). 

World Health Organization (WHO) 2017 menyebutkan bahwa kurangnya 

konsumsi sayur dan buah dapat menyebabkan penyakit degeneratif seperti obesitas, 

diabetes hipertensi, tekanan darah tinggi, dan kanker. Kematian dini dan kehidupan 

produktif yang hilang karena cacat, 28% dari kematian di seluruh dunia disebabkan karena 

rendahnya konsumsi buah dan sayur, diperkirakan menyebakan sekitar 14% dari kematian 

akibat kanker pencernaan, sekitar 11% dari jantung dan sekitar 9% kematian stroke. 

Rekomendasi kecukupan konsumsi buah untuk mencegah penyakit kronis adalah 400 

gram perhari  



Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara umum menganjurkan konsumsi sayuran 

dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang tesrdiri 

dari 250 gram sayur (setara dengan 2 porsi atau 2 gelas sayur setelah dimasak dan 

ditiriskan) dan 150 gram buah, (setara dengan 3 buah pisang ambon ukuran sedang atau 1 

potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang) . Bagi masyarakat 

indonesia terutama balita dan anak usia sekolah dianjurkan untuk mengkonsumsi sayuran 

dan buah-buahan 400 gram per orang perhari dan nahi (WHO, 2017).  

Rekomendasi kecukupan konsumsi sayur dan buah  di Indonesia terdapat dalam 

isi piringku seimbang yang berisi anjuran untuk mengkonsumsi buah sebanyak dua sampai 

tiga porsi sehari dan sayuran sebanyak  tiga sampai lima  porsi  sehari, Permasalahan 

utama yang dihadapi dalam konsumsi buah dan sayur adalah bahwa secara nasional 

konsumsi buah dan sayur penduduk indonesia masih berada di bawah konsumsi yang di 

anjurkan. Hasil Riset Kesehatan Dasar 2013 menunjukan bahwa penduduk berumur >10 

tahun yang kurang mengkonsumsi buah dan sayur di sulawesi Tenggara adalah 93,5 %, 

Sedangkan hasil Riskesdas 2018 penduduk  berumur ≥5 tahun yang kurang mengkonsumsi 

sayur dan buah adalah 95,5 %  

 Kebutuhan remaja secara fisik maupun psikis harus diperhatikan. Kebutuhan 

 fisik dapat dilakukan salah satunya melalui pemenuhan zat gizi yang diperlukan. 

 Kecepatan pertumbuhan fisik kaum remaja adalah kedua tercepat setelah masa bayi, 

 kira-kira 20% tinggi badan dan 50% berat badan seseorang dicapai selama periode ini. 

Itulah sebabnya Remaja memerlukan asupan gizi  yang cukup untuk menjamin 

pertumbuhan optimal (Khomsan, 2003). Remaja memerlukan energi dan zat gizi seperti 

protein,kalsium, seng, zat besi, vitamin, dan serat untuk mencegah terjadinya defisiensi 

suatu zat gizi. Remaja mudah terpengaruh oleh lingkungan pergaulan seperti keluarga, 



sekolah dan teman sebaya (peer group) sehingga dapat mempengaruhi kebiasaan makan 

termasuk jenis makanan yang dikonsumsi (Wulansari, 2009). 

Konsumsi sayur dan buah  adalah salah satu pesan penting dalam pedoman gizi 

seimbang agar menuju masyarakat hidup sehat.untuk mengubah pola pikir masyarakat 

mengenai sayur dan buah agar memiliki paradigma sehat. Pemerintah Indonesia 

melakukan upaya melalui gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Konsumsi buah 

dan sayur merupakan salah satu fokus dari kegiatan ini. Peringatan Hari Gizi Nasional 

tahun 2017 juga mengambil tema konsumsi buah dan sayur .  

Pengetahuan tentang gizi dan kesehatan adalah suatu keadaan dimana seseorang 

dapat menguasai dan memahami  pengertian tentang gizi dan kesehatan. Pengetahuan 

tersebut dapat diperoleh dari orang lain, generasi sebelumnya, atau melalui informasi yang 

lain. Tingkat pengatahuan tentang kesehatan berpengaruh kepada perilaku kesehatan 

seseorang sebagai indikator kesehatan masyarakat karena perilaku yang didasari akan 

pengetahuan yang langgeng dari pada perilaku yang tidak didasari oleh pengetahuan 

(Siskawati, 2011). 

Hal ini juga berlaku bagi pengetahuan gizi setiap orang. Seseorang yang didasari 

dengan pengetahuan gizi yang baik akan memperhatikan keadaan gizi setiap makanan 

yang akan dikonsumsinya. Makanan yang bergizi bukanlah suatu makanan yang mahal 

dan enak rasanya. Pandangan awam yang menyatakan bahwa makanan yang bergizi baik 

dan sangat baik untuk dikonsumsi, tidaklah selalu benar/seseorang dapat memenuhi 

gizinya dengan hanya mengkonsumsi makanan yang harganya murah dan berfariasi 

(Siskawati, 2011). 

Konsumsi sayur dan buah sangat penting dalam pola makan seimbang, hal ini 

disebabkan sayur dan buah mengandung vitamin dan mineral, serat makanan, dan zat-zat 



phytochenical yang diperlukan tubuh, tanpa vitamin dan mineral, proses pemanfaatan zat 

gizi yang dikonsumsi tidak dapat optimal. Tanpa serat makanan, buang air besar tidak 

lancar. Vitamin utama dalam sayur dan buah yang suka digantikan oleh makanan lain 

adalah vitamin C, asam folat, dan golongan karoten, terutama betakaroten yang akan 

bekerja sebagai antioksidan (Sekarindah, 2006) 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah diteliti oleh  Didu tahun 2019, 

mahasiswa Jurusan Gizi cenderung lebih sering makan makanan berupa gorengan dan mie 

instan dibandingkan dengan makan makanan sayur yang disediakan di kantin maupun luar 

kampus. Sebagian besar mahasiswa memiliki kecukupan konsumsi serat perhari kategori 

kurang yaitu sebesar 64,3% dengan rata-rata konsumsi serat perhari sebesar 27,1 gr 

dengan jumlah sampel sebanyak 42 orang, sedangkan  secara umum menganjurkan 

konsumsi sayuran dan buah-buahan untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per 

hari yang terdiri dari sayur 250 gram sayur (setara dengan 2 porsi atau 2 gelas sayur 

setelah dimasak dan ditiriskan) dan 150 gram buah, (setara dengan 3 pisang ambon ukuran 

sedang atau 1 potong pepaya ukuran sedang atau 3 buah jeruk ukuran sedang) (Didu, 

2019). 

Berdasarkan uraian di atas, menunjukan konsumsi sayur dan buah yang masih 

rendah pada remaja. Dengan melihat berbagai dampak yang ditimbulkan akibat 

kekurangan konsumsi sayur dan buah. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “hubungan tingkat pengetahuan,dan pola makan terhadap konsumsi sayur 

dan buah pada Mahasiswa Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Kendari tahun 2019”. 

 

B. Rumusan Masalah  



Berdasarkan latar belakang masalah dan judul penelitian diatas, maka dapat 

dirumus pertanyaan penelitian yaitu  : Apakah ada Hubungan Tingkat Pengetahuan 

Dengan Pola Konsumsi Sayur Dan Buah Pada Mahasiswa Jurusan Gizi Poltekkes 

Kemenkes Kendari ? 

C. Tujuan  

1.  Tujuan umum  

Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan  pola  konsumsi sayur 

dan buah pada mahasiswa Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Kendari tahun 2019. 

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk Mengetahui Pengetahuan Gizi pada Mahasiswa Jurusan Gizi Poltekkes 

Kendari 

b. Untuk Mengetahui Pola Konsumsi Sayur pada Mahasiswa Jurusan Gizi Poltekkes 

Kendari 

c. Untuk Mengetahui Pola Konsumsi Buah pada Mahasiswa Jurusan Gizi Poltekkes 

Kendari 

d. Untuk Mengetahui Frekuensi Konsumsi Sayur dan Buah pada Mahasiswa Jurusan 

Gizi Poltekkes Kendari 

e. Untuk Mengetahui Jenis Konsumsi Sayur dan Buah pada Mahasiswa Jurusan Gizi 

Poltekkes Kendari 

f. Untuk Mengetahui Hubungan Pengetahuan Gizi dengan Konsumsi Sayur pada 

Mahasiswa Jurusan Gizi Poltekkeskendari 

g. Untuk Mengetahui Hubungan Pengetahuan Gizi dengan Konsumsi Buah pada 

Mahasiswa Jurusan Gizi Poltekkes Kendari 



h. Untuk Mengetahui Hubungan Pengetahuan Gizi dengan Frekuensi Konsumsi Sayur 

dan Buah pada Mahasiwa Jurusan Gizi Poltekkes Kendari 

i. Untuk Mengetahui Hubungan Pengetahuan Gizi dengan Jenis Konsumsi Sayur dan 

Buah pada Mahasiswa Jurusan Gizi Poltekkeskendari  

 

D. Manfaat penelitian  

 1. Bagi Pemerintah ( Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan) 

 Penelitian ini dapat menjadi masukan dan saran dalam pengambilan kebijakan 

upaya meningkatkan konsumsi buah dan sayur pada remaja dan dewasa. 

 

 2. Bagi Institusi 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk dapat 

meningkatkan kepedulian terhadap remaja dalam bidang kesehatan khususnya 

konsumsi buah dan sayur. 

3. Bagi Peneliti  

 Menanamkan kebiasaan mengkonsumsi sayur dan buah pada mahasiswa 

Jurusan gizi. 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1. 

Penelitian-penelitian serupa yang digunakan sebagai acuan 

No Peneliti Judul 
Desain 

penelitian 
Hasil Persamaan Perbedaan 



No Peneliti Judul 
Desain 

penelitian 
Hasil Persamaan Perbedaan 

1 Indriani 

Tomia 

(2016) 

Hubungan 
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Penelitian 

 


