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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Periode remaja dan dewasa muda merupakan kelompok usia dalam masa 

perkembangan. Pencarian identitas yang menjadi fokus pada periode remaja 

merupakan proses penting yang didasarkan pada periode sebelumnya dan menjadi 

dasar untuk menghadapi kehidupan orang dewasa. Kelompok usia remaja berada 

pada rentan usia 11 sampai 24 tahun. Dalam usia remaja terdapat tiga tahapan 

perkembangan yang dapat membantu remaja menyesuaikan diri untuk menjadi 

dewasa, yaitu remaja awal, remaja madya dan remaja akhir (Sarwono, 2013). 

Mönks, Knoers, & Haditono (2002) juga membagi masa remaja menjadi tiga 

kategori salah satunya adalah kategori masa remaja madya berusia 15 sampai 18 

tahun. Khomsan (2010) pada masa remaja juga terjadi perubahan gaya hidup, 

perilaku, tidak terkecuali pengalaman dan menentukan makanan apa yang akan 

dikonsumsi atas kebiasaan makan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada remaja 

cenderung akan menimbulkan berbagai permasalahan dan perubahan perilaku 

dikehidupan remaja. Salah satu bentuk perubahan perilaku pada masa remaja 

adalah perubahan perilaku makan baik mengarah ke perilaku makan yang sehat 

ataupun cenderung mengarah kepada perilaku makan yang tidak sehat. Pada 

umumnya remaja mempunyai perilaku makan yang kurang baik. Remaja bisa 

memilih makanan apa saja yang disukainya, bahkan tidak berselera lagi makan 

bersama keluarga di rumah. Aktivitas yang banyak dilakukan di luar rumah 

membuat seorang remaja sering dipengaruhi teman sebayanya. Pemilihan 

makanan tidak lagi didasarkan pada kandungan gizi tetapi sekedar bersosialisasi, 

untuk kesenangan dan agar tidak kehilangan status. 

Salah satu bentuk sikap seseorang terhadap perilaku makan adalah kebiasaan 

makan seseorang. Kebiasaan makan adalah faktor penting yang mempengaruhi 

status gizi dan kesehatan seseorang khususnya remaja yang membutuhkan asupan 

gizi yang cukup dalam perkembangannya (Wirakusumah, 2010). Sedangkan 

kebiasaan makan menurut Suhardjo (2009) adalah cara individu atau kelompok 
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individu memilih pangan apa yang dikonsumsi sebagai reaksi terhadap pengaruh 

fisiologis, psikologis dan sosial budaya. Kebiasaan makan bukanlah bawaan sejak
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lahir tetapi merupakan hasil belajar. Indikator kebiasaan makan menurut 

Elnovriza (2008) diantaranya adalah pemilihan bahan makanan, pola makan, jenis 

makan (pagi, siang, malam) dan frekuensi makan. 

Menurut Soedikajati (2001) kebiasaan makan adalah berhubungan dengan 

tindakan untuk mengkonsumsi pangan dan mempertimbangkan dasar yang lebih 

terbuka dalam hubungannya dengan apa yang biasanya orang makan, juga 

berkaitan dengan kemungkinan kondisi perubahan kebiasaan pola pangan yang 

timbul dari dalam dan luarnya. Istilah kebiasaan makan juga menunjukkan 

tindakan manusia (What people do and prance) terhadap makan dan makanan 

yang dipengaruhi oleh pengetahuan (What people Think), dan perasaan (What 

people feel) serta persepsi (What people perceive) (Moehyi, 2000). Kebiasaan 

makan seseorang ditentukan oleh apa yang dimakannya, demikian tingkat potensi 

yang dicapai sepenuhnya dipengaruhi oleh nutrient yang dimakan. Setiap 

kebiasaan makan dan kesadaran gizi berpengaruh besar terhadap pola konsumsi 

makan dan selanjutnya menentukan status gizi mereka.  

Salah satu faktor yang mempengaruhi perubahan kebiasaan makan adalah 

pendidikan gizi dan pengetahuan gizi yang dimiliki individu (Hartog, Staveren & 

Brouwer, 2006). Konsumsi pangan yang cukup akan sumber zat gizi adalah 

mampu menyediakan zat gizi yang diperlukan untuk energi, pertumbuhan dan 

pemeliharaan tubuh. Pengetahuan ibu tentang gizi sangat berperan penting 

didalam memilih, menyusun, mengolah dan menyajikan makanan yang sehat dan 

kaya akan sumber gizi, akan tetapi kebiasaan makan remaja pada umumnya 

mempunyai kebiasaan makan yang kurang baik.   

Mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi (Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, 2008). Mahasiswa merupakan sekelompok individu yang 

termasuk dalam periode remaja dan dewasa. Kehidupan sosial mahasiswa sangat 

mempengaruhi perilaku hidup sehatnya khususnya perilaku makan sehari-hari 

akan tetapi kebanyakan mahasiswa sering mengkonsumsi makanan yang tidak 

sehat, kurang istirahat, merokok, dan kurang olahraga (Putra, 2008). Mahasiswa 

biasanya menjadi merasa bebas dalam memilih makanan, sesuai dengan 

keinginannya, konsumsi makanan rendah serat dan tinggi kalori, dan melewatkan 

sarapan. Makanan rendah serat dan tinggi kalori biasanya terdapat pada fast food. 
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Fast food adalah jenis makanan yang mudah dikemas, disajikan, dan praktis. Jenis 

fast food misalnya adalah hamburger, fried chicken, french fries potatoes, soft 

drink, dan pizza (Sari, 2008). Makanan cepat saji yang mudah diperoleh di 

pasaran memberikan tersedianya variasi pangan sesuai selera dan daya beli. 

Pengolahan dan penyiapannya lebih mudah dan cepat, cocok bagi mereka yang 

sangat sibuk (Sulistijani, 2002). Fast food dipilih oleh mahasiswa karena 

penyajian cepat sehingga hemat waktu dan dapat dihidangkan kapan dan dimana 

saja, tempat saji dan penyajian yang higienis, dianggap makanan bergengsi, 

makanan modern, juga makanan gaul bagi anak muda (Lutfi, 2011). 

Kebiasaan makan yang dimiliki mahasiswa yang didasari pengetahuan 

melalui pengetahuan yang formal akan lebih mudah dilaksanakan daripada yang 

tidak didasari pengetahuan. Tingkat pengetahuan gizi seseorang akan 

mempengaruhi kebiasaan dalam pemilihan makanan dan juga keadaan gizi 

individu. Akan tetapi pengetahuan yang dimiliki seseorang tidak menjamin 

seseorang tersebut mempunyai kebiasaan makan yang baik. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Salsa dan Mergawati (2014), bahwa pengetahuan 

yang dimiliki seseorang tidak serta merta dapat mengubah kebiasaan makannya, 

dimana mereka mungkin memahami tentang protein, karbohidrat, vitamin dan zat 

gizi lainnya yang diperlukan untuk keseimbangan dietnya tetapi tidak pernah 

diaplikasikan pengetahuannya tersebut didalam kehidupan sehari-harinya. 

Pengetahuan yang baik diharapkan mempengaruhi konsumsi makanan yang baik 

sehingga dapat menuju status gizi yang baik pula. 

Penelitian lain mengemukakan bahwa pengaruh pengetahuan gizi dengan 

konsumsi makan tidak selalu liniar, artinya semakin tinggi tingkat pengetahuan 

gizi seseorang, belum tentu konsumsi makan yang diterapkan akan baik. Karena 

konsumsi makan jarang dipengaruhi langsung oleh pengetahuan gizi tetapi dapat 

dipengaruhi oleh interaksi sikap dengan keterampilan gizi. Semakin tinggi tingkat 

pengetahuan seseorang, maka akan cenderung memilih makanan yang murah 

dengan kandungan nilai gizi yang lebih tinggi sesuai dengan jenis pangan yang 

tersedia dan kebiasaan makan tiap orang Sukandar (2009) dalam Widiantara 

(2013). Mengkonsumsi makanan yang baik dan sesuai dengan yang dianjurkan 

dapat menunjang kegiatan harian mahasiswa yang pada umumnya memiliki 
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aktivitas yang padat sehingga mahasiswa memiliki tubuh yang sehat (Pratiwi, 

2017).  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis selaku Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Tata Boga peminatan Dietetika Departemen PKK 

FPTK UPI tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengetahuan gizi dan 

kebiasaan makan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Boga angkatan 2017 

perlu dilakukan, mengingat mahasiswa telah diberikan mata kuliah mengenai 

pengetahuan gizi dalam mata kuliah ilmu gizi dan dasar boga juga mengingat 

pentingnya gizi yang berpengaruh pada kebiasaan makan pada seseorang. 

Pengetahuan gizi yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah zat-zat 

gizi (karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air). Pada penelitian ini 

membatasi mengenai kebiasaan makan makanan cepat saji (fast food) pada 

mahasiswa berkaitan dengan mata kuliah ilmu gizi dan dasar boga yang sudah 

dipelajari oleh mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Boga angkatan 2017. 

B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah perlu dilakukan agar masalah dalam penelitian ini lebih 

jelas dan terarah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengetahuan gizi 

mahasiswa dan kebiasaan makan makanan cepat saji (fast food) pada Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Tata Boga angkatan 2017? Perumusan masalah di atas 

dapat dijadikan judul skripsi sebagai berikut: “Pengetahuan Gizi dan Kebiasaan 

Makan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Boga Angkatan 2017”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran berupa data 

mengenai pengetahuan gizi dan kebiasaan makan Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Tata Boga Angkatan 2017 PKK FPTK UPI. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk : 

a. Mengetahui pengetahuan gizi yang dimiliki mahasiswa meliputi zat-zat gizi 

(karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air), kebutuhan gizi 

remaja, makanan sumber zat gizi dan menu seimbang. 
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b. Mengetahui kebiasaan makan makanan cepat saji (fast food) meliputi jenis 

makanan (fast food) yang dikonsumsi dan frekuensi konsumsi fast food 

mahasiswa. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Sebagai pengetahuan mengenai pengetahuan gizi dan kebiasaan makan 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Boga Angkatan 2017. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada penulis 

dan mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Boga PKK FPTK UPI. Penelitian 

ini diharapkan memberikan manfaat berupa saran dan informasi kepada : 

1. Bagi penulis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengetahuan 

gizi dengan kebiasaan makan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata 

Boga 2017 PKK FPTK UPI. Serta menambah pengalaman dalam membuat 

karya ilmiah. 

2. Bagi Mahasiswa  

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Tata Boga mengenai pengetahuan gizi dengan 

kebiasaan makan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Tata Boga PKK 

FPTK UPI. 

E. Struktur Organisasi 

Sistematika penulisan sebagai gambaran isi dari penelitian adalah sebagai 

berikut : 

BAB I Pendahuluan, bab ini berisi tentang latar belakang penelitian, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan struktur organisasi skripsi. 

BAB II Kajian Pustaka, berisi mengenai konsep atau teori dalam bidang 

yang dikaji oleh peneliti. 

BAB III Metode Penelitian, yaitu penjabaran rinci mengenai metode 

penelitian yang digunakan, desain penelitian, partisipan, populasi 

dan sampel, instrumen penelitian, prosedur penelitian dan analisis 



7 
 

 
 

data. 

BAB IV Temuan dan Pembahasan, yaitu menyampaikan temuan penelitian 

berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai 

kemungkinan sesuai dengan urutan rumusan permasalahan 

penelitian dan pembahasan temuan penelitian untuk menjawab 

pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. 

BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi, bab ini menyajikan 

penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan 

penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat 

dimanfaatkan dari hasil penelitian. 
 
 


