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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Permasalahan 

Infeksi saluran pencernaan yang disebabkan oleh bakteri pada 

makanan, merupakan masalah kesehatan serius yang belum dapat 

diselesaikan secara menyeluruh hingga saat ini. Demam tipoid, 

paratipoid, diare, dan gastroenteritis merupakan beberapa penyakit 

akibat infeksi saluran pencernaan yang cukup banyak dialami oleh 

masyarakat luas. Thyphoid fever (demam tipoid) dan parathyphoid 

fever (demam paratipoid) disebabkan oleh bakteri Salmonella thypii dan 

Salmonella parathypii (Wulandari, 2010). Penyakit lainnya, seperti 

diare dan gastroenteritis umumnya disebabkan oleh keracunan 

makanan, kurang bersihnya air dan makanan, serta kontaminasi bakteri 

E colli dan bakteri lainnya (Taylor, 2012).  Jenis-jenis bakteri tersebut 

adalah bakteri yang terdapat pada makanan dan atau minuman yang 

proses pembuatannya kurang higienis, baik dari bahan maupun proses 

pembuatannya. Karena bahan mentah yang bersih pun dapat 

terkontaminasi bakteri berbahaya ketika diproses dengan peralatan 

maupun cara yang tidak higienis. (Cahyaningsih, Kushadiwijaya, & 

Tholib, 2009). Kontaminasi bakteri jahat inilah yang menyebabkan 

masalah kesehatan terutama infeksi pada saluran pencernaan seperti 

telah disebutkan.  
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 Data statistik dari Dinas Kesehatan Kota Semarang tahun 2014 

menyebutkan bahwa kasus demam tipoid dan diare menjadi dua 

penyakit dengan kasus rawat inap dengan pasien terbanyak di rumah 

sakit kota Semarang, yaitu 9.721 pasien untuk demam tipoid dan 8.692 

untuk diare (Tim Penyusun Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2014). 

Data lainnya pada tahun 2015 Dinas Kesehatan Kota Semarang 

menyebutkan bahwa demam paratipoid tipe A berada pada peringkat 

teratas kasus rawat inap yaitu sebanyak 9.748 kasus dan diare serta 

gastroenteritis berada pada peringkat kedua dengan total 7.444 kasus 

(Tim Penyusun Dinas Kesehatan Kota Semarang, 2015). Data-data 

tersebut semakin menunjukkan bahwa kasus-kasus infeksi akibat 

makanan yang tidak higienis menjadi kasus yang penting untuk 

diperhatikan.  

Sektor pengolahan makanan berdasarkan data dalam Profil 

Kesehatan Kota Semarang 2015 (Tim Penyusun Dinas Kesehatan Kota 

Semarang, 2015), diggambarkan bahwa hanya 22% dari jajanan yang 

memenuhi syarat higienitas, padahal berdasar pengamatan peneliti 

jajanan kaki lima dan warung-warung kecil merupakan pilihan yang 

sangat sering menjadi pilihan masyarakat, terutama bagi kalangan 

mahasiswa. Jajanan dan warung makan kecil yang berada di sepanjang 

jalan luar kampus adalah pilihan yang menarik bagi mahasiswa karena 

harga, rasa, dan kemudahan untuk menjangkau karena terletak tepat di 

depan kampus.  

Menurut Deliens, Clarys, Bourdeaudhuij, & Deforche (2014) 

mahasiswa merupakan kalangan yang menginjak masa kritis untuk 
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menentukan sendiri perilaku sehat seiring dengan kemandirian diri. 

Pada kenyataannya masa kuliah adalah masa dimana terjadi banyak 

perubahan perilaku makan mahasiswa menjadi tidak sehat. Kondisi 

mahasiswa yang kurang memperhatikan kesehatan  dan kebersihan 

dalam kesehariannya dan sedikitnya ketersediaan jajanan bersih di 

lingkungan kampus menyebabkan faktor higienitas menjadi faktor yang 

tidak terlalu diperhatikan dalam proses pertimbangan dan pemilihan 

makanan dan minuman. 

Pada bulan Oktober 2016, peneliti melakukan wawancara kepada 

lima mahasiswa UNIKA Soegijapranata yang merupakan mahasiswa 

kos. Peneliti memilih mahasiswa yang tinggal di kos karena 

berdasarkan pengamatan peneliti, mahasiswa yang tinggal di kos akan 

lebih sering memiliki kesempatan untuk memilih makanan sendiri. 

Hasil wawancara  yang peneliti lakukan kepada lima mahasiswa dengan 

kriteria di atas menunjukkan bahwa bagi beberapa orang, harga dan 

rasa merupakan hal utama yang diperhatikan sebagai dasar 

pertimbangan ketika akan memilih makanan. Hanya satu dari kelima 

mahasiswa tersebut yang menyatakan bahwa higienitas makanan adalah 

faktor yang paling diperhatikan dalam memilih makanan. Salah satu 

mahasiswa yang peneliti wawancarai adalah mahasiswi semester 7 

mengakui bahwa faktor higienitas bukanlah faktor utama yang dia 

pertimbangkan ketika akan memilih makanan. 

“ Yang paling penting mah ya rasanya sih, harus enak buat 

dimakan. Porsiannya juga kalau bisa sih yang banyak. Terus yang 

ketiga ya harganya, harga murah porsinya banyak. “ (BW, 2016) 
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Mahasiswa lainnya yang berasal dari Jogjakarta juga 

menyuarakan hal serupa, 

“Aku nek milih panganan mesti sing rasane jos, enak, sedep pak.  

Nek wis rasane enak aku milih regone, nek iso murah terus 

porsine akeh. Wes biasa ning Jogja nek lungo metu karo konco-

konco mesti milihe ngono.” (TY, 2016) 

Mahasiswa semester 7 lainnya yang berasal dari Cirebon 

menyatakan bahwa bahwa faktor higienitas makanan kurang menjadi 

perhatian ketika memilih makanan. 

“ Namanya anak kos ya pasti pilih yang pas buat di kantong ya. 

Kalo murah dan porsinya banyak mah pasti bakal lebih aku pilih. 

Apalagi kalau porsinya banyak terus rasanya enak. Kalau 

masalah bersih apa enggaknya memang masuk pertimbangan sih, 

tapi itu nomer ke sekian yang kadang malah ga terlalu aku 

permasalahin.” (WF, 2016) 

Hal yang hampir serupa juga dikemukakan oleh mahasiswi 

semester 7 yang berasal dari Jakarta, 

“ kalau aku cari makanan sih ya harga apalagi kan aku anak kos, 

terus rasanya juga penting. Harga murah kalau ga enak mah 

sama aja boong. Terus bersih enggaknya juga masuk, tapi emang 

ga penting-penting banget sih, ya penting tapi ga banget.” (JS, 

2016) 

Lebih lanjut lagi, ternyata ada mahasiswa yang menyebutkan 

bahwa kebersihan atau higienitas makanan merupakan hal yang penting 

untuknya ketika memilih makanan. Berikut keterangan yang diberikan 
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oleh salah satu mahasiswi Unika Soegijapranata yang berasal dari 

Jogjakarta,  

“ Rasa sama kebersihan makanan yang sama-sama aku 

utamakan, kalau makanan ga bersih walaupun rasanya enak tetep 

aku gamau makan. Soalnya jijik gitu rasanya, nah kalo udah 

bersih dan enak baru pikirin harganya murah atau enggak, ya 

terus macem-macemnya lagi.” (MB, 2016) 

Perilaku makan makanan bersih ini ternyata sangat dipengaruhi 

oleh banyak faktor. Pada masa globalisasi ini, tidak hanya faktor dari 

segi makanan itu sendiri seperti rasa, harga, dan higienitas makanan 

saja yang mempengaruhi perilaku makan mahasiswa pada umumnya, 

masih banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Menurut Surjadi 

(2013) faktor-faktor seperti jadwal perkuliahan yang padat serta 

kebijakan universitas, teman sebaya, kebiasaan makan bersama 

keluarga, dan keberadaan tempat makan adalah faktor yang juga 

mengambil pengaruh besar dalam perilaku makan mahasiswa pada era 

globalisasi ini. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perilaku makan 

makanan bersih oleh mahasiswa pada masa sekarang ini dipengaruhi 

oleh banyak faktor eksternal. 

Ajzen (Bilic, 2005) dalam Theory of Planned Behaviour 

menyebutkan bahwa dalam memprediksi sebuah perilaku tertentu, 

intensi merupakan prediktor paling berpengaruh dan penting. Intensi 

yang dimaksudkan disini merupakan motivasi yang terdiri dari 3 aspek, 

yaitu attitude (sikap), subjective norms ( norma subjektif) dan percieved 

behavioral control (persepsi tentang kontrol perilaku yang terkait). 
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Ketiga prediktor yang ada dalam TPB tersebut merupakan hasil dari 

pengembangan TRA yang merupakan teori terdahulu dari Doll dan 

Ajzen (Bilic, 2005). Pada TRA hanya terdapat dua prediktor terkait 

dengan sikap yang merupakan faktor dari dalam diri individu dan 

norma subjektif yang merupakan faktor yang berasal dari lingkungan 

sosial. Sedangkan dalam pengembangannya ada penambahan percieved 

behavioral control dimana prediktor ini lebih memperkuat bagaimana 

sebuah intensi muncul.  

Fakta yang terdapat di lapangan dari hasil pengamatan dan 

wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa yang tinggal di kos 

memilih makanan yang mereka konsumsi dengan perencanaan-

perencanaan dan mempertimbangkan banyak hal. Dalam proses 

perencanaan hingga akhirnya memilih makanan yang akan dikonsumsi 

ada sangat banyak hal yang memengaruhi, baik berasal dari faktor 

internal maupun faktor eksternal. Data-data awal yang peneliti berhasil 

kumpulkan menunjukkan bahwa sangat banyak faktor yang ternyata 

bisa menjadi sangat berperan penting terhadap perilaku seseorang 

dalam memilih makanan. Keprihatinan yang muncul berdasarkan 

pengamatan peneliti adalah ternyata banyak faktor yang tidak 

mengarahkan mahasiswa untuk memutuskan makan makanan bersih. 

Berdasarkan keprihatinan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang bagaimana dinamika mahasiswa yang mempertimbangkan 

kebersihan makanan dan memilih makanan yang bersih untuk 

dikonsumsi dalam kesehariannya. 
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Selama ini belum terdapat penelitian yang menggambarkan 

perilaku seorang mahasiswa dalam makan makanan higienis dari sejak 

proses perencanaan hingga tahap akhirnya mahasiswa tersebut memilih 

makanan yang akan dikonsumsi. Menurut Deshpande, Basil, & Basil. 

(2009), perilaku makan dan pilihan makanan mempunyai dampak yang 

jelas terhadap kesehatan terutama dalam jangka panjang individu. 

Menjadi hal yang penting untuk melihat dinamika perilaku makan 

makanan bersih pada mahasiswa kos, mengingat dalam menentukan 

makanan yang akan dikonsumsi mahasiswa yang tinggal di kos selalu 

melakukan perencanaan. Selain itu penelitian analisis perilaku 

berdasarkan Theory of Planned Behaviour masih sangat jarang 

dilakukan di Indonesia, walaupun teori tersebut sesungguhnya efektif 

untuk mempredikisikan perilaku kesehatan termasuk perilaku makan 

makanan yang bersih.  

Dalam penelitian kali ini, peneliti tertarik untuk mengungkap 

lebih jauh bagaimana dinamika perilaku makan makanan bersih pada 

mahasiswa yang tinggal di kos menggunakan Theory of Planned 

Behaviour.  

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika perilaku 

makan makanan bersih pada mahasiswa kos berdasarkan Theory of 

Planned Behaviour. 
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C. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

yang bersifat teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dalam 

ilmu pengetahuan Psikologi Kesehatan terutama mengenai 

bagaimana dinamika perilaku makan makanan bersih pada 

mahasiswa. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau acuan 

bagi masyarakat luas untuk meningkatkan perilaku makan makanan 

bersih terutama pada mahasiswa kos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


