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BAB IV 

LAPORAN PENELITIAN 

 

A. Persiapan Penelitian 

Pada penelitian kali ini, peneliti melakukan beberapa persiapan 

sebelum melaksanakan penelitian. Pertama, peneliti menentukan subjek 

penelitian yang sesuai untuk penelitian kali ini. Peneliti memilih subjek 

penelitian berdasarkan kriteria subjek yang hendak diteliti. Kriteria 

umum yang digunakan adalah subjek adalah mahasiswa Universitas 

Katolik Soegijapranata; telah tinggal di kos selama lebih dari satu 

tahun; tidak disediakan makan oleh pemilik kos; dan tidak dalam 

pengaturan diet klinis tertentu. Peneliti membagi 2 karakteristik terkait 

aspek perilaku makan makanan bersih, yaitu 3 subjek yang melakukan 

perilaku makan makanan bersih dan 2 subjek yang tidak berperilaku 

makan makanan bersih.  

Tahap kedua adalah peneliti menyiapkan pedoman wawancara yang 

akan digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dari subjek. Peneliti 

mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terbuka untuk mendukung 

metode wawancara semi-terstruktur. Peneliti juga mempersiapkan 

peralatan berupa smartphone untuk merekam isi wawancara dan catatan 

untuk observasi selama proses pengambilan data. 

Tahap selanjutnya adalah peneliti melakukan pendekatan dengan 

subjek dan memastikan subjek merasa nyaman dengan peneliti 

sehingga meminimalisir kereaktifan dan bias responden penelitian 

selama proses pengambilan data. Hal tersebut dimaksudkan untuk 
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meminimalisir penyimpangan hasil penelitian. Peneliti juga 

menyampaikan maksud serta tujuan penelitian dan peneliti meminta 

masing-masing subjek menandatangani surat pernyataan kesanggupan 

untuk menjadi subjek penelitian. 

 

B. Pelaksanaan Penelitian 

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif 

studi kasus. Dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan metode 

pengumpulan data berupa wawancara dan observasi. Peneliti 

melakukan wawancara sesuai dengan panduan wawancara yang telah 

dibuat terkait dengan perilaku makan makanan bersih dan faktor-faktor 

yang mempengaruhi perilaku tersebut berdasarkan Theory of Planned 

Behaviour.  

Pengambilan data dimulai pada bulan Maret 2017 dan berakhir 

pada bulan April 2017. Penelitian dilaksanakan sesuai dengan jadwal 

yang telah disepakati sebelumnya dengan subjek. Durasi interview 

sesuai dengan kebutuhan penelitian, dengan pelaksanaan sebagai 

berikut, 

Tabel 1. Jadwal Wawancara dengan Subjek 

No. Subjek Tanggal Wawancara Waktu Tempat 

1. GD 21 Maret 2017 17.00 Kos Subjek 

14 April 2017 11.00 Kost Subjek 

17 April 2017 09.30 via Chat 

2. JA 18 Maret 2017 17.00 Kos Subjek 
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18 April 2017 06.30 via Chat  

18 April 2017 11.30 Rumah Makan 

3. MB 15 Maret 2017 16.00 Kos Subjek 

19 April 2017 15.00 via Chat 

24 April 2017 14.00 via Telepon 

4. CI 4 Maret 2017 11.00 Rumah Makan 

Cepat Saji 

19 April 2017 14.30 via Chat 

5. FA 18 Maret 2017 15.30 Sporthall 

6 April 2017 12.30 via Chat 

 

Tabel 2. Jadwal Wawancara Triangulasi dengan Teman Subjek 

No. Inisial Tanggal Wawancara Waktu Tempat 

1. ON 6 April 2017 16.00 Kos Subjek 

2. WF 28 Maret 2017 17.00 Kos Subjek 

3. AH 17 April 2017 18.30 Gd. Antonius 

4. JC 27 Maret 2017 15.30 Gd. Thomas 

Aquinas 

5. AG 24 Maret 2017 13.30 Indomaret 

Point 

 

 

 



37 
 

 
 

C. Hasil Pengumpulan Data 

1. Subjek 1 

a. Identitas Subjek 

i. Nama  : GD 

ii. Jenis Kelamin : Laki-Laki 

iii. Umur  : 20 th 

iv. Jurusan  : Nutrisi dan Teknologi Kuliner 

v. Tempat Kos : Kampung Asri 

 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Dalam proses persiapan penelitian, peneliti 

mengadakan waktu untuk pergi makan bersama dengan 

subjek. Selama dua kali peneliti mengajak subjek untuk 

mencari tempat makan, pada kesempatan pertama peneliti 

mempersilahkan subjek untuk memilih tempat makan. 

Subjek memilih untuk makan di Kedai Twins dengan 

alasan subjek suka makan di sana. Kemudian pada 

kesempatan kedua peneliti mencoba untuk mengajak 

subjek untuk makan di Warteg yang terlihat jorok baik 

tempat maupun cara menyajikannya. Subjek menolak untuk 

makan di tempat tersebut karena kotor dan subjek 

memberikan keterangan bahwa subjek tidak tega untuk 

makan di tempat makan yang makanan dan tempatnya 
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kotor. Subjek kembali memilih Kedai Twis dengan alasan 

Kedai Twins memiliki tempat dan makanan yang bersih.  

Pada saat wawancara dilakukan subjek mengenakan 

pakaian yang santai karena wawancara dilakukan di kamar 

kos, namun tetap rapih. Kamar subjek tidak terlalu besar 

tapi terbilang nyaman karena semua barang tertata dengan 

rapih dan tidak ada baju maupun kertas yang berserakan. 

Sepatu subjek tampak tertata rapih di rak sepatu yang 

dimiliki subjek.  

Selama proses wawancara subjek terlihat santai dan 

tidak menunjukkan ekspresi keterpaksaan. Subjek juga 

tampak segar karena wawancara dilakukan pada sore hari, 

sehingga subjek memiliki waktu untuk beristirahat sebelum 

wawancara. Subjek fokus melakukan wawancara dan 

berusaha menjawab semua pertanyaan yang diajukan 

peneliti dengan sungguh-sungguh. Beberapa kali subjek 

menunjukkan ekspresi jijik ketika membicarakan tentang 

makanan, cara pengolahan makanan dan tempat makan 

yang jorok.  

2) Wawancara dengan Subjek 

a) Perilaku Makan Makanan Bersih 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap subjek, peneliti mendapatkan data 

bahwa subjek melakukan perilaku makan makanan 

bersih. Beberapa keterangan menunjukkan bahwa 
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subjek menganggap dirinya belum makan makanan 

bersih karena standar yang tinggi terhadap makan 

makanan bersih. Namun, setelah digali lebih dalam 

data yang diberikan oleh subjek menunjukkan bahwa 

subjek berperilaku makan makanan bersih karena 

dalam proses perencanaan, pemilihan makanan, dan 

makan subjek memperhatikan aspek kebersihan 

sebagai aspek utama.  

Menurut subjek, makanan yang bersih merupakan 

makanan yang dimasak secara bersih, letak makanan 

tidak terbuka di pinggir jalan agar tidak terkontaminasi 

debu jalanan, dan air yang digunakan juga bukan air 

mentah. Selain itu tempat pencuciannya tidak dekat 

dengan tanah dan alat-alat yang digunakan tidak 

dibiarkan terbuka tanpa dicuci. Dapur tempat mengolah 

makanan juga menjadi suatu hal penting yang 

dipertimbangkan oleh subjek, setiap masuk ke tempat 

makan baru subjek selalu mengamati keadaan 

dapurnya. Subjek juga tidak enggan untuk mengecek 

kebersihan dapur sebelum memesan makanan dan 

selalu membawa minum sendiri karena khawatir air 

yang digunakan tidak bersih.  

Subjek melakukan perilaku makan makanan bersih 

ini hampir setiap kali makan, bahkan saat peneliti 

meminta subjek menunjukkan dalam bentuk 
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perbandingan subjek memilih 8/10 untuk frekuensi 

makan makanan bersih. Subjek hanya makan makanan 

yang kurang bersih ketika dalam keadaan yang 

terpaksa dan waktu yang singkat.  

b) Intensi Makan Makanan Bersih 

Intensi makan makanan bersih yang dimiliki subjek 

positif. Menurut jawaban yang diberikan, kedepannya 

subjek berniat dan merasa masih mampu untuk 

memperhatikan dan menjaga kebersihan makanan yang 

dikonsumsi. Subjek tampak yakin dalam menjawab 

pertanyaan ini dan tidak menunjukkan keraguan.  

c) Penilaian Terhadap Makan Makanan Bersih 

Subjek memiliki penilaian yang positif terhadap 

makan makanan bersih. Penilaian ini merupakan hasil 

dari dinamika antara outcome expectancies dan 

outcome values. Subjek menganggap orang yang 

penting dalam perilaku makan makanan bersih 

merupakan keluarga subjek, terutama orang tua.  

Makan makanan bersih merupakan hal yang sangat 

penting untuk dilakukan, dan subjek juga menjawab 

bahwa kebersihan makanan sangat penting untuk 

diperhatikan. Menurut subjek makanan yang bersih 

merupakan makanan yang tidak membahayakan 

pencernaan sehingga aman bagi kesehatan. Selain itu, 

makanan bersih menurut subjek enak dilihat dan 



41 
 

 
 

dikonsumsi. Peneliti menyimpulkan bahwa subjek 

memiliki outcome  expectencies yang positif terkait 

makan makanan bersih. 

Terdapat hal yang mendasari subjek menganggap 

penting makan makanan bersih dan sangat menghindari 

makanan kotor. Berdasarkan keterangan yang diberikan 

subjek, perncernaan subjek memang sensitif dan selalu 

bermasalah ketika mengkonsumsi makanan kotor. 

Subjek sudah beberapa kali mengalami diare karena 

mengkonsumsi makanan yang terbuat dari bahan yang 

kotor dan diproses dengan cara yang tidak bersih. Salah 

satu pengalaman diare subjek yang parah ketika 

membeli jus di kantin, subjek memang sudah melihat 

buah yang digunakan sudah dibelah dan dibiarkan 

terbuka serta dipotong dengan pisau yang tidak dicuci. 

Setelah meminum jus itu, subjek langsung mengalami 

diare yang cukup parah hingga terpaksa absen kuliah. 

Subjek juga memilih makan makanan bersih karena dia 

khawatir akan infeksi saluran pencernaan jika terlalu 

sering diare. Selain itu, subjek juga memiliki anggapan 

bahwa makanan bersih tidak selalu mahal. Hal ini 

membuat dirinya menempatkan kebersihan makanan 

sebagai prioritas utama dalam memilih makanan.  

d) Tanggapan Terhadap Tekanan Dari Orang Penting 
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Berdasarkan keterangan subjek mengenai tekanan 

orang penting dan motivasi untuk memenuhinya, 

subjek merasa tanggapan dirinya terhadap tekanan dari 

orang penting bukan merupakan faktor yang 

mempengaruhi perilaku makan subjek. Hal tersebut 

disimpulkan dari hasil wawancara terkait dengan orang 

penting, disebutkan bahwa subjek tidak merasa 

memiliki orang penting yang memberi pengaruh baik 

positif maupun negatif dalam makan makanan bersih. 

Lebih lanjut lagi subjek menyebutkan bahwa perilaku 

tersebut muncul dari dalam diri sendiri dan bukan 

karena motivasi untuk mengikuti saran atau harapan 

orang-orang tertentu dalam hidupnya.. 

e) Keyakinan Untuk Mengatasi Kesulitan 

Keyakinan untuk mengatasi kesulitan yang dimiliki 

subjek positif dalam beberapa poin dan negatif pada 

beberapa poin. Pada bagian keyakinan akan kontrol 

yang dimiliki subjek memberi keterangan masih dapat 

mengontrol perilaku makan makanan bersih hingga 

saat ini. Subjek mengontrol perilaku makan makanan 

bersih dengan melihat kondisi dapur dan kebersihan 

makanan sebelum memesan makanan di tempat 

tersebut. Peneliti menyimpulkan bahwa keyakinan akan 

kontrol yang dimiliki subjek positif. 
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Berdasarkan jawaban yang diberikan subjek, 

keyakinan akan kemampuan diri subjek negatif dalam 

beberapa hal dan positif dalam beberapa hal. Subjek 

memiliki kemampuan untuk menunda makan ketika 

tidak mendapatkan makanan bersih dan tidak 

bermasalah ketika makan terlambat. Selain itu, subjek 

tidak masalah makan makanan yang sama secara terus 

menerus selama makanan tersebut bersih. Keyakinan 

akan kemampuan subjek negatif terkait dengan 

masalah jumlah tempat makanan yang bersih di sekitar 

kampus dan kos yang sedikit. Hal lainnya yang dinilai 

negatif merupakan kemampuan dari segi waktu kuliah 

subjek yang sangat padat dan hanya terdapat jeda 

waktu yang singkat.  

3) Wawancara dengan Teman Subjek 

Teman subjek memberikan keterangan bahwa subjek 

memang memiliki perilaku makan makanan bersih. Teman 

subjek menuturkan bahwa subjek selalu mengecek 

kebersihan tempat makan dan pengolahannya dengan 

melihat dapur tempat makan tersebut. Dengan melihat 

dapur dan cara pengolahannya maka subjek dapat 

mengontrol makanan yang akan dikonsumsi merupakan 

makanan bersih. Subjek juga selalu meletakkan kebersihan 

makanan sebagai prioritas utama dalam memilih makanan. 

Selain itu teman subjek juga menyebutkan bahwa subjek 
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memang memiliki banyak pengalaman terkait dengan 

masalah pencernaan setelah mengonsumsi makanan kotor.  

4) Dinamika Perilaku Makan Makanan Bersih 

Subjek memiliki perilaku makan makanan bersih, 

karena dari hasil wawancara dan observasi subjek 

memperhatikan kebersihan dalam proses merencanakan, 

memilih dan makan. Subjek juga tidak mau makan 

makanan yang kotor jika tidak dalam keadaan yang 

mendesak. Berdasarkan data yang terkumpul perilaku 

makan makanan bersih pada subjek positif. Intensi makan 

makanan bersih yang dimiliki subjek juga memiliki 

intensitas positif. Data yang diperoleh dari subjek sesuai 

dengan Theory of Planned Behaviour yang menjelaskan 

bahwa Intensi merupakan kesiapan seseorang melakukan 

perilaku tertentu, semakin positif intensi seseorang maka 

semakin besar kemungkinan sebuah perilaku muncul. 

Terdapat dua faktor yang berpengaruh pada intensi 

perilaku makan makanan bersih pada diri subjek. Faktor 

yang paling kuat berpengaruh pada intensi subjek 

merupakan sikap atau penilaian subjek terhadap makan 

makanan bersih. Subjek memiliki sikap yang positif 

terhadap perilaku makan makanan bersih. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa penilaian terhadap makan makanan 

bersih memiliki pengaruh yang positif dan tinggi terhadap 

intensi subjek. Subjek juga memberi keterangan lebih 
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lanjut bahwa perilaku makan makanan bersih yang dia 

miliki memang muncul dari keyakinan dan motivasi dalam 

diri untuk makan makanan bersih.  

Pada subjek 1 ini, tidak muncul norma subjektif dalam 

perilaku makan makanan bersih yang dilakukan. Subjek 

memberikan keterangan bahwa subjek tidak memiliki 

orang penting dalam perilaku makan makanan bersihnya. 

Dari keterangan yang diberikan subjek dapat disimpulkan 

bahwa intensi terhadap perilaku makan makanan bersih 

yang dilakukan subjek tidak mendapat pengaruh dari norma 

subjektif karena tidak merasa memiliki orang penting 

terkait perilaku makan. Untuk faktor keyakinan untuk 

mengatasi hambatan, subjek memiliki keyakinan dengan 

intensitas positif negatif. Subjek merasa keyakinannya 

untuk mengatasi hambatan ini cukup baik, karena 

walaupun subjek merasakan ada hambatan dari segi akses 

makanan bersih dan waktu namun subjek tetap 

memperhatikan kebersihan dalam merencanakan dan 

memilih makanan. Sehingga keyakinannya ini membawa 

pengaruh positif bagi intensi subjek. 

Berdasarkan penjabaran dari ketiga faktor yang 

mempengaruhi intensi subjek, sikap dan percieved 

behavioral control  memiliki pengaruh positif terhadap 

intensi perilaku makan makanan bersih yang dimiliki 

subjek. Hal tersebut dapat dilihat dengan intensitas kedua 
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faktor tersebut yang cenderung positif dan intensi yang 

dipengaruhi positif, walaupun tidak ada faktor orang 

penting yang mengambil peranan dalam dinamika 

psikologis subjek. Intensi yang positif tersebut 

menimbulkan munculnya perilaku makan makanan bersih 

pada diri subjek. Dari bagan yang telah digambarkan, dapat 

kita lihat bahwa memang intensi dan perilaku makan 

makanan bersih subjek berbanding lurus (memiliki 

intensitas positif). 
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Outcome Expectancies 

 Makanan yang sehat membuat 

subjek tidak diare karena subjek 

mempunyai pencernaan yang 

sensitif. 

Outcome Values 

 Makanan yang kotor tidak enak 

dilihat. 

 Memilih makanan yang bersih 

karena sehat. 

Keyakinan akan Pendapat Orang 

Penting 

 

Motivasi Memenuhi Tekanan 

Keyakinan Akan Kontrol 

 Mengontrol dengan melihat 

kondisi dapur dan kebersihan 

makanan. 

 Mampu mengontrol perilaku 

makan makanan bersih. 

Keyakinan Akan Kemampuan 

 Subjek memiliki keterbatasan 

waktu. 

 Subjek memiliki keterbatasan 

dalam pilihan makanan.  

 Menunda makan dan hanya beli 

roti 

 Memilih makan di tempat yang 

sama walau bosan. 

Penilaian terhadap Makan 

Makanan Bersih 

Subjek merasa makan 

makanan bersih penting 

karena aman untuk 

pencernaan (bagi subjek 

penting karena 

pencernaannya sensitif) dan 

enak untuk dilihat. 

Tanggapan terhadap 

Tekanan Orang Penting 

Subjek tidak memiliki orang 

penting dalam perilaku 

makan makanan bersih. 

 

Keyakinan untuk Mengatasi 

Hambatan 

Subjek merasa dapat 

mengontrol perilaku makan 

makanan bersihnya, namun 

tidak secara menyeluruh 

subjek merasa mampu karena 

dalam beberapa hal dia 

merasa tidak memiliki 

kemampuan yang cukup.  

Intensi 

Subjek merasa mampu 

dan berkeinginan untuk 

makan makanan bersih. 

Perilaku Makan Makanan Bersih 

 Intensitas 

- Subjek selalu mengecek dapur dan 

penampilan makanan sebelum 

memesan. 

- Makanan bersih sangat penting. 

- Subjek selalu membawa minum 

sendiri. 

 Durasi 

- Subjek telah memiliki perilaku 

makan makanan bersih dari lama 

bahkan sebelum kuliah. 

 Frekuensi 

- Subjek hampir setiap makan 

memilih makanan bersih. 

- Subjek lebih sering makan 

makanan bersih 

- Ketika waktu singkat dan lapar 

subjek terpaksa memilih makanan 

yang kurang bersih 

Bagan 3: Dinamika Psikologis Subjek 1 
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2. Subjek 2 

a. Identitas Subjek 

1) Nama  : JA 

2) Jenis Kelamin : Perempuan 

3) Umur  : 21 th 

4) Jurusan  : Psikologi 

5) Tempat Kos : - 

 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Peneliti telah berteman dengan subjek sejak beberapa 

waktu yang lalu, sehingga peneliti leluasa dalam 

melakukan pengamatan terhadap subjek terutama perilaku 

makan makanan bersih. Berdasarkan pengamatan peneliti 

subjek memiliki perilaku makan makanan bersih. Subjek 

selalu memperhatikan kebersihan dalam merencanakan dan 

memilih makanan yang akan dikonsumsi. Selama proses 

persiapan, peneliti melakukan pengamatn lebih dengan 

mengajak subjek untuk keluar makan. Peneliti mengajak 

subjek untuk makan di warung makan pinggir jalan yang 

kotor, subjek menolak secara tegas dan langsung 

memberikan opsi lain yaitu rumah makan yang lebih 

bersih. Ketika ditanya apa alasan subjek menolak, subjek 

menjelaskan bahwa tempat makan yang peneliti ajukan 

pertama adalah tempat makan yang kotor. 

48 

 



49 
 

 
 

 Selama proses wawancara, peneliti juga melakukan 

observasi pada subjek. Peneliti melakukan wawancara di 

kost subjek, subjek ketika itu sedang bersantai dan tidak 

sedang mengerjakan tugas apapun. Subjek memakai baju 

rumah yang santai namun tetap rapih. Selama proses 

wawancara mata subjek memandang ke peneliti. Dalam 

menjawab pertanyaan yang diajukan subjek sangat yakin 

dan tidak menunjukkan keraguan akan jawabannya. Subjek 

juga menjawab dengan santai dan tidak menunjukkan 

ekspresi menolak atau tertekan. Dari hasil observasi selama 

wawancara, peneliti menangkap beberapa hal penting. 

Subjek menunjukkan ekspresi jijik ketika membahas 

makanan kotor yang dia pernah ketahui dan yang dia 

pernah makan. Dari pengamatan tersebut, peneliti 

menyimpulkan subjek sangat memperhatikan kebersihan 

dalam memilih makanan yang akan dikonsumsi. Ketika 

membahas masalah keyakinan akan kontrol, subjek 

menjawab dirinya bisa mengontrol dengan yakin. Ekspresi 

subjek tidak menunjukkan keraguan sama sekali, sehingga 

peneliti menyimpulkan bahwa subjek sangat yakin dirinya 

memiliki kontrol yang kuat. 

2) Wawancara dengan Subjek 

a) Perilaku Makan Makanan Bersih 

Menurut subjek JA, makanan yang dikatakan 

bersih merupakan makanan yang tidak dikerubungi 
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oleh lalat. Selain itu, subjek juga melihat bersih 

tidaknya makanan dari nasi dan sayuran yang 

digunakan sebagai bahan makanan. Untuk nasi sendiri 

subjek mengukur bersih tidaknya berdasarkan dari 

banyaknya kerikil yang masih tertinggal, dan sayur 

berdasarkan kondisi dan kesegaran sayurnya. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan, perilaku 

makan makanan bersih yang dimiliki subjek cukup 

tinggi. Peneliti menyimpulkan hal tersebut berdasarkan 

beberapa hal, diantaranya dalam merencanakan dan 

memilih makanan subjek memperhatikan kebersihan. 

Subjek tidak mau memilih tempat makan bahkan 

mengkonsumsi makanan yang kotor. Subjek juga selalu 

melihat kebersihan tempat makan yang akan kunjungi 

sebelum makan di tempat tertentu. Bagi subjek, 

kebersihan tempat (terutama lantai) dapat menunjukkan 

kebersihan makanan yang disediakan tempat tersebut. 

Selain itu, subjek juga tidak mau makan di tempat 

makan yang penerangannya minim karena tidak dapat 

mengamati kebersihan makanan dengan jelas. Subjek 

berkali-kali menekankan bahwa kebersihan merupakan 

prioritas dalam memakanan. 

Subjek telah lama berperilaku makan makanan 

bersih, bahkan sebelum hidup sebagai anak kos. Sejak 

kecil pun subjek telah dibiasakan makan makanan 
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bersih dan sehat. Kebiasaan tersebut masih terbawa 

sampai saat ini. Dari frekuensi makan makanan bersih, 

subjek melakukan perilaku tersebut setiap kali makan. 

Subjek selalu mempertimbangkan kebersihan sebagai 

faktor utama dalam merencanakan dan memilih 

makanan. Subjek hanya makan yang kurang bersih 

ketika acara makan bersama di kampus, walaupun 

subjek terpaksa dan menahan rasa jijik karena makan 

makanan yang kurang bersih.  

b) Intensi Makan Makanan Bersih 

Subjek memiliki intensi yang cukup tinggi untuk 

berperilaku makan makanan bersih. Peneliti 

menyimpulkan hal ini dari jawaban yang diberikan 

subjek bahwa subjek masih berniat akan terus 

memperhatikan kebersihan sebagai faktor utama dalam 

merencanakan dan memilih makanan. Subjek 

menambahkan, walaupun subjek mau makan di luar 

namun subjek tetap memperhatikan kebersihan sebagai 

faktor utama. Subjek mengatakan intensi yang 

dimilikinya lumayan karena bagi subjek, individu yang 

memiliki intensi tinggi merupakan individu yang 

merencanakan dan memproses sendiri makanan yang 

akan dikonsumsi.  
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c) Penilaian Terhadap Makan Makanan Bersih 

Berdasarkan hasil wawancara, subjek JA memiliki 

sikap / penilaian positif terhadap makan makanan 

bersih. Hal tersebut terbentuk dari outcome 

expectancies dan outcome values yang positif terhadap 

makan makanan bersih. Seperti telah dibahas 

sebelumnya, subjek merencanakan dan memilih 

makanan yang akan dikonsumsi berdasarkan 

kebersihan sebagai faktor utama, bahkan diatas harga 

dan rasa. Subjek mengaku tetap tidak mau 

mengkonsumsi makanan yang rasanya enak jika tempat 

dan penyajiannya dinilai kotor. Selain itu, bagi subjek 

makanan bersih juga aman dan dapat menjaga 

tubuhnya dalam kondisi yang sehat.  

Subjek memiliki intensitas yang positif dalam 

outcome value, namun dalam beberapa point tidak 

terlalu dalam. Subjek memiliki perilaku makan 

makanan bersih karena telah terbiasa sejak kecil dan 

secara otomatis tidak mau makan di tempat kotor. 

Subjek juga menilai makanan kotor itu menjijikkan, 

anggapan atau nilai yang diyakininya tersebut membuat 

subjek tidak mau mengkonsumsi makanan kotor. 

Selain itu, nilai pentingnya kesehatan sebagai luaran 

dari makanan bersih tidak begitu tinggi dimiliki subjek. 

Subjek mengatakan bahwa memang kesehatan menjadi 
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manfaat dari perilaku makannya yang memperhatikan 

kebersihan, namun tidak sebagai faktor pendorong 

utama melainkan hanya sebagai faktor tambahan. 

Selain itu, subjek juga menganggap kebersihan penting 

karena belakangan ini banyak tempat makan baru 

bermunculan di daerah kampus yang belum terjamin 

kebersihannya. Hal tersebut yang mendorong subjek 

untuk lebih memperhatikan kebersihan makanan dalam 

memilih makanan setiap saat. Dari outcome 

expectancies dan outcome values yang dimiliki subjek 

membentuk sikap/ penilaian yang positif terhadap 

makan makanan bersih. 

d) Tanggapan Terhadap Tekanan Dari Orang Penting 

Peneliti menyimpulkan bahwa subjek tidak 

memiliki subjective norms dalam hal perilaku makan 

makanan bersih. Kesimpulan tersebut diambil dari 

keterangan yang diberikan subjek, bahwa subjek tidak 

memiliki orang penting terkait makan makanan bersih. 

Subjek mengatakan bahwa perilakunya tersebut berasal 

dari dalam dirinya sendiri dan kebiasaan yang telah 

dimilikinya sejak lama. Dengan keterangan tersebut 

maka subjective norms, yang terbentuk dari harapan 

orang penting dan motivasi memenuhi tekanan, tidak 

dimiliki oleh subjek JA. 
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e) Keyakinan Untuk Mengatasi Kesulitan 

Keyakinan yang dimiliki subjek untuk mengatasi 

hambatan dapat dikatakan memiliki intensitas positif 

karena menurut hasil wawancara, subjek merasa 

memiliki kontrol dan kemampuan yang cukup untuk 

menjalankan perilaku makan makanan bersih. Subjek 

mengatakan bahwa hampir semua hal yang terkait 

dengan makan makanan bersih dapat dia kontrol. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa keyakinan akan kontrol 

yang dimiliki subjek sangat besar dan positif terhadap 

makan makanan bersih. Hal yang terkait dengan jarak 

dan jumlah tempat makan bersih yang sedikit pun dapat 

subjek kontrol.  

Dari segi kemampuan subjek juga mengatakan 

bahwa tidak masalah untuk merasa bosan makan di 

tempat yang hampir sama setiap harinya. Hal 

terpenting bagi subjek adalah makan makanan bersih, 

maka ia tidak masalah untuk merasa bosan dan masih 

bisa dia atasi. Selain itu, subjek hanya tidak memiliki 

kemampuan dalam hal menolak makan bersama yang 

dianggapnya kurang bersih ketika ada acara kampus 

yang mengharuskan makan bersama. Subjek tidak 

memiliki pilihan untuk kondisi yang seperti itu, dan 

yang dapat dilakukan hanya mengikuti. Dalam hal 

tersebut kemampuan yang dimiliki subjek sangat kecil, 
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namun dalam hal lainnya subjek merasa mampu untuk 

mengatasi hambatan dan memiliki kontrol. 

 

3) Wawancara dengan Teman Subjek 

Wawancara dengan teman subjek dilakukan untuk 

mengungkap perilaku makan makanan bersih yang dimiliki 

subjek. Rekan subjek yang berinisial WF mengatakan 

bahwa subjek selalu memperhatikan kebersihan setiap 

memperhatikan dan memilih makanan. Berdasarkan 

keterangan WF, subjek menilai sebuah tempat makanan 

menyediakan makanan yang bersih atau tidak berdasarkan 

lantai dan peralatan makan. Selain itu subjek bahkan tidak 

segan menolak ajakan teman-temannya jika tempat makan 

yang dituju adalah tempat makan yang kotor. Subjek lebih 

memilih untuk mencari makan sendiri dibandingkan 

terpaksa makan di tempat yang kotor. Subjek juga beberapa 

kali sakit perut atau gangguan pencernaan karena makan 

makanan kotor. Hal tersebut yang diduga oleh teman 

subjek menyebabkan subjek memiliki perilaku makan 

makanan bersih.  

4) Dinamika Perilaku Makan Makanan Bersih 

Perilaku makan makanan bersih yang dimiliki subjek 

JA hanya dipengaruhi oleh 2 faktor dasar yaitu sikap dan 

percieved behavioral control , hal ini disimpulkan dari 

hasil wawancara dan pengolahan data dimana tidak 
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terdapat orang yang penting dalam perilaku makan 

makanan bersih subjek. Selain itu, kesimpulan ini juga 

diperkuat dengan adanya keterangan dari subjek yang 

menyebutkan bahwa semuanya terjadi karena sudah 

otomatis dari dalam diri subjek dan tidak berdasar orang-

orang di sekitar subjek. 

Sikap yang merupakan penilaian subjek terhadap 

makan makanan bersih mengambil peran yang cukup besar 

dalam mempengaruhi intensi subjek. Berdasarkan hasil 

wawancara, peneliti mengambil kesimpulan bahwa alasan 

utama subjek berniat untuk makan makanan bersih karena 

penilaiannya akan makanan bersih itu sendiri. Dimana 

sikap yang dimilikinya telah terbentuk sejak lama sehingga 

menjadi dasar dalam merencanakan dan memilih makanan 

setiap saat. Sikap yang dimiliki subjek memiliki intensitas 

yang positif terhadap intensi, sehingga dapat disimpulkan 

bahwa sikap subjek terhadap makan makanan bersih 

memiliki korelasi yang berbanding lurus dengan intensi 

subjek. 

Sementara itu, kaitan antara intensi dengan percieved 

behavioral control  juga memegang peranan yang cukup 

penting, dimana faktor ini memiliki intensitas positif 

terhadap intensi makan makanan bersih. Faktor ini 

mendukung sikap yang dimiliki subjek, sehingga niat atau 

kesiapan yang dimiliki subjek lebih matang. Subjek 
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mengatakan intensi yang dia miliki cukup karena subjek 

tetap makan di luar namun memperhatikan kebersihan 

sebagai pertimbangan utama. Intensi yang demikian 

dibentuk dari gabungan antara sikap dan percieved 

behavioral control yang ada dalam diri subjek. Intensi 

inilah yang kemudian menghasilkan perilaku makan 

makanan bersih yang dilakukan subjek hingga saat ini. Dari 

data yang dikumpulkan dan diolah oleh peneliti, diambil 

kesimpulan bahwa intensi yang positif menghasilkan 

perilaku yang positif pada subjek JA.
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Outcome Value 

 Subjek memilih makanan bersih 

karena sudah terbiasa dari dulu. 

 Harapan akan tubuh sehat 

mengikuti, tapi bukan merupakan 

faktor utama. 

Outcome Expectancies 

 Karena makanan bersih membuat 

tubuh sehat. 

 Makanan jorok membuat subjek 

jijik. 

Keyakinan akan Pendapat Orang Penting 

 

Motivasi Memenuhi Tekanan 

 

Keyakinan Akan Kontrol 

 Subjek merasa dia dapat 

mengontrol perilaku makan 

makanan bersih walau jumlah 

tempat sedikit. 

Keyakinan Akan Kemampuan 

 Subjek memiliki kemampuan 

untuk mengatasi jumlah tempat 

makan bersih yang sedikit, dengan 

hanya makan di tempat-tempat 

tertentu walau bosan. 

 Subjek tidak dapat makan 

makanan bersih ketika ada acara 

yang memang menuntut untuk 

makan yang kurang bersih. 

  

Penilaian terhadap Makan 

Makanan Bersih 

Subjek memiliki penilaian 

positif terhadap makan 

makanan bersih, karena 

subjek mempercayai makanan 

bersih itu sehat dan tidak 

menjijikkan, dan kesehatan 

serta makan makanan bersih 

telah menjadi kebiasaan. 

Tanggapan terhadap Tekanan 

Orang Penting 

Subjek tidak memiliki orang 

penting dalam perilaku makan 

makanan bersih. 

 

 

Keyakinan untuk Mengatasi 

Hambatan 

Subjek yakin dapat mengatasi 

kesulitan, kecuali memang 

sedang mengikuti sebuah 

acara yang memaksa dia 

untuk makan makanan yang 

kurang bersih. 

Intensi 

Subjek merasa intensi 

yang dimiliki lumayan 

besar, masih mau 

makan di luar tapi tetap 

memperhatikan 

kebersihan. 

Perilaku Makan Makanan 

Bersih 

 Intensitas 

- Dalam merencanakan dan 

memilih makanan subjek 

memperhatikan kebersihan. 

- Subjek selalu melihat 

kebersihan tempat makan 

terlebih dahulu sebelum 

memutuskan untuk makan 

di tempat itu. 

- Subjek memprioritaskan 

kebersihan dalam 

mempetimbangkan pilihan 

makanan. 

 Durasi 

Sejak sebelum kuliah. 

 Frekuensi 

Subjek selalu memperhatikan 

kebersihan dalam 

merencanakan dan memilih 

makanan. 

 

Bagan 4: Dinamika Psikologis Subjek 2 
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3. Subjek 3 

a. Identitas Subjek 

i. Nama  : MB 

ii. Jenis Kelamin : Perempuan 

iii. Umur  : 20 th 

iv. Jurusan  : Psikologi 

v. Tempat Kos : Santi Graha 

 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Peneliti telah berteman cukup lama dengan subjek MB, 

sehingga perilaku makan makanan bersih yang dimiliki 

oleh subjek dapat diamati peneliti dengan jelas dan 

leluasa.Selama ini subjek selalu memilih tempat makan dan 

makanan secara hati-hati. Subjek selalu memastikan 

kebersihan tempat dan penyajian makanan di tempat 

tersebut sebelum memesan makanan atau minuman di 

tempat tersebut. Peneliti beberapa kali mengajak subjek 

untuk keluar makan dan tempat yang diajukan subjek selalu 

tempat yang menurutnya bersih. 

 Sama seperti subjek lainnya, dalam masa persiapan 

peneliti mengajak subjek untuk makan malam bersama dan 

mengajukan sebuah warung yang berada dekat kos subjek 

namun kurang bersih. Subjek terlihat jijik ketika peneliti 

mengajak ke tempat tersebut dan langsung memberikan 
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pilihan tempat lain yang menurut subjek lebih bersih. 

Subjek memberikan alasan bahwa makanan di tempat yang 

peneliti ajukan kotor dan subjek tampak jijik melihat 

tempat itu. 

 Ketika proses wawancara subjek mengenakan pakaian 

yang rapih, karena pada saat itu subjek baru saja pulang 

kuliah. Subjek tidak menunjukkan ekspresi lelah karena 

sebelum proses wawancara peneliti sempat mengajak 

subjek untuk makan bersama terlebih dahulu. Wawancara 

dilakukan di ruang tamu rumah kos subjek. Selama proses 

wawancara subjek duduk dengan posisi menyandar ke 

sandaran kursi dan sesekali memajukan badan untuk 

mengatur posisi duduknya. Ekpresi muka yang ditunjukkan 

subjek tidak menyiratkan penolakan, melainkan ekspresi 

senyum dan sesuai dengan cerita yang sedang disampaikan. 

Subjek menjawab semua pertanyaan dengan yakin dan 

menjelaskan juga alasannya dengan ceria dan beberapa kali 

diselingi dengan guyonan. Peneliti menyimpulkan bahwa 

subjek tidak dalam keadaan terpaksa menjalani wawancara. 

Dalam menjawab pertanyaan, subjek menunjukkan 

beberapa ekspresi yang unik seperti bergidik dan 

menggelengkan kepala ketika membahas makanan kotor 

dan pengalamannya dengan makanan yang tidak diolah 

secara benar. Subjek banyak menggunakan bahasa jawa 

yang memang sering digunakan sebagai bahasa sehari-hari. 
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Dalam bagian lain dalam wawancara subjek beberapa kali 

diam sejenak dan memikirkan jawabannya dalam 

menjawab pertanyaan yang ada kaitannya dengan 

pengalaman masa lalu. 

2) Wawancara dengan Subjek 

a) Perilaku Makan Makanan Bersih 

Perilaku makan makanan bersih yang dimiliki 

subjek memiliki intensitas yang positif. Intensitas 

tersebut disimpulkan dari hasil wawancara yang telah 

dilakukan peneliti. Subjek mengatakan bahwa dalam 

merencanakan dan memilih tempat makan serta 

makanan, subjek selalu memperhatikan kebersihan. 

Data hasil wawancara lainnya menunjukkan bahwa 

subjek selalu berhati-hati dalam memutuskan makanan 

apa yang akan subjek konsumsi. Dalam 

mempertimbangkan atau memilih makanan, subjek 

menempatkan kebersihan sebagai faktor yang utama. 

Subjek selama ini menilai makanan yang bersih 

berdasarkan cara penyajian makanan, bagi subjek 

kebersihan penyajian memperlihatkan seberapa bersih 

sebuah makanan. Subjek selalu memperhatikan 

kebersihan penyajian secara seksama sebelum 

memesan dan memutuskan makan di tempat tersebut. 

Setelah subjek yakin bahwa makanan yang disediakan 

atau dihidangkan bersih, barulah subjek mau untuk 
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memesan makanan di tempat tersebut. Beberapa hal di 

atas menunjukkan bahwa subjek memiliki perilaku 

makan makanan bersih yang positif. 

Subjek telah menjalankan perilaku makan makanan 

bersih tersebut sejak awal tinggal di rumah kos. Subjek 

mulai melakukan makan makanan bersih karena 

sebelum itu subjek tinggal bersama orang tua, sehingga 

makanan selalu disediakan dan subjek tidak melakukan 

perencanaan serta memilih makanan yang akan dia 

konsumsi. Hingga saat ini, subjek tetap 

mempertahankan perilaku makan makanan bersih. 

Frekuensi perilaku makan makanan yang dimiliki 

subjek tinggi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 

subjek selalu memperhatikan kebersihan dalam setiap 

perencanaan dan memilih makanan. 

b) Intensi Makan Makanan Bersih 

Subjek mengatakan memiliki niat untuk makan 

makanan bersih. Subjek menjelaskan intensi untuk 

berperilaku makan makanan bersih  yang dimilikinya 

tinggi karena dijawab dengan yakin dan subjek 

mengatakan hal tersebut dilakukan untuk masa 

depannya. Subjek memiliki intensi yang positif dan 

intensitas yang tinggi. Hal tersebut disimpulkan dari 

jawaban subjek yang mengatakan bahwa subjek sangat 

berniat untuk tetap makan makanan bersih. Selain itu  
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subjek juga  mengatakan niat atau intensi untuk makan 

makanan bersih itu harus selalu dimiliki setiap saat. 

c) Penilaian Terhadap Makan Makanan Bersih 

Outcome expectancies yang dimiliki subjek 

memiliki intensitas positif dan terdiri dari beberapa hal. 

Pertama, subjek meyakini bahwa kebersihan makanan 

merupakan hal yang sangat penting bagi subjek. Subjek 

menempatkan kebersihan makanan sebagai 

pertimbangan utama dalam perilaku makan makanan 

bersih. Selain itu, menurut subjek makanan bersih 

dapat membawa dampak positif bagi tubuh terutama 

dalam menjaga kondisi kesehatan. Semakin bersih 

makanan yang dikonsumsi maka semakin baik pula 

kondisi kesehatan tubuh. Sedangkan semakin kotor 

makanan yang dikonsumsi maka kondisi kesehatan 

akan semakin menurun. Walau demikin, subjek juga 

memberikan keterangan bahwa subjek saat ini telah 

secara otomatis memilih makanan bersih. Dari 

beberapa keterangan di atas, peneliti menyimpulkan 

bahwa subjek memiliki sikap terhadap makan makanan 

bersih yang positif dan intensitasnya tinggi.  

Outcome values subjek MB memiliki intensitas 

yang positif. Nilai-nilai yang diyakini oleh subjek 

diantaranya adalah, makanan yang kotor membuat 

jerawatnya bertambah. Bertambahnya jerawat yang ada 
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pada wajah subjek akan merepotkan. Bagi subjek lebih 

baik mencegah dibandingkan dengan mengurus jerawat 

yang bagi subjek merupakan aktivitas yang 

merepotkan. Selain itu pengalaman-pengalaman subjek 

terkait dengan gangguan pencernaan akibat makan 

makanan kotor juga membentuk nilai tersendiri yang 

diyakini subjek. Nilai tersebut adalah, makanan kotor 

akan membawa dampak buruk berupa sakit perut.  

Penilaian terhadap makan makanan bersih yang 

dimiliki subjek menunjukkan intensitas positif. 

Intensitas tersebut terbentuk dari perpaduan antara 

outcome expectancies  dan outcome values  yang 

dimiliki subjek. Kedua faktor tersebut masing-masing 

memiliki intensitas positif yang kemudian membentuk 

sikap subjek menjadi positif terhadap makan makanan 

bersih. Maka dari itu, peneliti menyimpulkan bahwa 

subjek memiliki sikap atau penilaian yang positif 

terhadap perilaku makan makanan bersih. 

d) Tanggapan Terhadap Tekanan Dari Orang Penting 

Subjek MB ini tidak memiliki subjective norms 

karena subjek mengatakan tidak memiliki orang yang 

dianggap penting dalam perilaku makan makanan 

bersih yang dijalani. Subjek menjawab bahwa 

semuanya besumber dari dalam dirinya, sehingga tidak 

ada orang lain yang penting baginya terkait perilaku 
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tersebut. Subjek juga menambahkan bahwa subjek 

bahkan tidak memikirkan orang lain saat melakukan 

perilaku makan makanan bersih. Karenasubjek tidak 

memiliki orang penting dalam perilaku terkait, makan 

apapun harapan dan seberapa besarpun motivasi untuk 

memenuhi harapan tidak akan muncul. Berdasarkan 

keterangan-keterangan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa subjek MB tidak memiliki subjective norms  

dalam perilaku makan makanan bersih. 

e) Keyakinan Untuk Mengatasi Kesulitan 

Keyakinan untuk mengatasi kesulitan atau 

percieved behavioral control ini meliputi keyakinan 

akan kontrol diri dan keyakinan akan kemampuan diri 

yang dimiliki subjek MB. Keyakinan kontrol yang 

dimiliki subjek MB berintensitas positif dan juga 

negatif. Keyakinan yang berintensitas positif terkait 

dengan cara subjek merencanakan dan memilih 

makanan. Subjek menjelaskan bahwa hingga saat ini 

subjek lebih baik memilih makanan yang harganya 

mahal daripada makanan yang sangat murah tapi kotor. 

Hal ini menunjukkan bahwa subjek tidak harus selalu 

makan makanan yang murah tanpa mempedulikan 

kebersihan makanannya. Namun dari sisi pilihan 

makanan, subjek mengalami kesulitan untuk 

mengontrol hal tersebut. Subjek mengatakan bahwa 



66 
 

 
 

pilihan makanan bersih di sekitar kampus sangat 

sedikit dan sulit untuk dijangkau. Hal tersebut tidak 

dapat dikontrol oleh subjek karena memang penyedia 

makanan tidak dilakukan oleh subjek sendiri. 

Keyakinan akan kontrol tersebut berdampingan 

dengan keyakinan akan kemampuan yang dimiliki 

subjek. Terdapat beberapa hal yang berada di luar 

kemampuan subjek, salah satunya adalah bahan baku 

yang digunakan oleh penyedia makanan. Subjek hanya 

dapat melihat makanan  bersih atau tidaknya 

berdasarkan penyajian dan cara penjual melayani, 

bahan baku dan proses yang tidak terlihat berada di 

luar kemampuan subjek. Sehingga keyakinan akan 

kemampuan untuk pengawasan kebersihan bahan baku 

berintensitas negatif. Selain itu subjek juga memiliki 

intensitas negatif dalam kemampuan untuk mengakses 

makanan bersih. Hal tersebut dikarenakan subjek tidak 

memiliki kendaraan bermotor, subjek juga 

mengungkapkan kemampuannya untuk mengakses 

menjadi kurang karena tidak memiliki kendaraan 

bermotor. Namun subjek tetap dapat mengatasinya 

karena subjek mampu meminjam alat transportasi 

teman kos. Selain  itu kalau memang belum ada 

kendaraan yang dapat dipinjam subjek mampu untuk 
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menunggu hingga mendapat pinjaman dan mengakses 

makanan bersih. 

Keyakinan akan kontrol diri dan keyakinan akan 

kemampuan secara bersama membentuk percieved 

behavioral control subjek. Kedua faktor tersebut sama-

sama memiliki bagian dengan intensitas positif maupun 

negatif. Hal tersebut membuat percieved behavioral 

contol yang dimiliki subjek tidak terlalu tinggi dan 

tidak sepenuhnya berintensitas positif. Karena dapat 

disimpulkan bahwa untuk memerapa kesulitan subjek 

masih dapat mengatasi, namun ada beberapa yang tidak 

dapat subjek atasi. 

3) Wawancara dengan Teman Subjek  

Wawancara dengan teman subjek dilakukan sebagai 

triangulasi data. Teman subjek yang berinisial AH hampir 

setiap hari makan bersama dengan subjek setalah pulang 

kuliah atau ketika jeda kuliah. Teman subjek menjelaskan 

bahwa subjek merupakan orang yang cukup pemilih dalam 

menentukan makanan yang akan dikonsumsi. Subjek tidak 

mau makan di tempat yang menurut penilaiannya kotor. 

Subjek selalu memperhatikan kebersihan tempat dan 

penyajian makanan sebelum memutuskan untuk makan di 

tempat tersebut. Teman subjek mengatakan bahwa alasan 

yang diberikan subjek untuk menolak makan di tempat 

tertentu adalah alasan kebersihan, dan menyarankan tempat 
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makan lain yang memang secara penyajian dan tempat 

lebih bersih dibandingkan tempat makan yang semula 

dituju oleh teman-temannya. Berdasarkan hal-hal tersebut 

teman subjek menyimpulkan bahwa kebersihan adalah 

faktor utama dalam merencanakan dan menentukan 

makanan. 

4) Dinamika Perilaku Makan Makanan Bersih 

Subjek memiliki dinamika perilaku makan makanan 

bersih yang berbeda dengan skema theory of planned 

behaviour dimana intensi yang terdapat dalam diri subjek 

MB hanya dipengaruhi oleh faktor sikap atau penilaian 

terhadap makan makanan bersih dan faktor percieved 

behavioral control. Intensi subjek tidak dipengaruhi oleh 

faktor norma subjektif karena subjek tidak merasa memiliki 

orang penting dalam perilaku makan makanan bersihnya.  

Faktor sikap memiliki intensitas positif yang cukup 

tinggi, sehingga peneliti menyimpulkan pengaruhnya 

terhadap intensi menjadi positif. Sedangkan faktor 

percieved behavioral control memiliki intensitas yang 

sedang terhadap intensi makan makanan bersih karena 

terdapat intensitas yang positif dan negatif dalam faktor ini. 

Gabungan dari kedua faktor tersebut ternyata membentuk 

intensi yang berintensitas positif dalam diri subjek. Peneliti 

menyimpulkan bahwa memang pengaruh sikap dalam 

subjek MB tinggi, karena walau faktor percieved 
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behavioral control tidak tinggi intensitas positifnya, namun 

dapat didorong dengan intensitas positif dari sikap terhadap 

makan makanan bersih. Intensi yang positif ini kemudian 

mendorong perilaku makan makanan bersih muncul dalam 

diri subjek secara positif dan berintensitas tinggi. Terdapat 

hubungan yang berbanding lurus antara intensi dan perilaku 

makan makanan bersih yang dimiliki subjek. 
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Outcome Value 

 Dengan jerawat tidak bertambah 

hidupnya tidak repot. 

 Sakit perut membuatnya repot 

karena di Semarang hanya sendiri. 

Outcome Expectancies 

 Menurut subjek makanan bersih 

membuat sehat, tidak sakit perut. 

 Makanan bersih membuat 

jerawatnya tidak bertambah. 

Keyakinan akan Pendapat Orang 

Penting 

 

Motivasi Memenuhi Tekanan 

Keyakinan Akan Kontrol 

 Subjek merasa dia kesulitan mengontrol 

makanan mana yang bersih. 

 Subjek lebih baik memilih makanan yang 

agak mahal tapi bersih, daripada yang 

murah tapi sangat kotor. 

Keyakinan Akan Kemampuan 

 Subjek tidak mengetahui bahan baku 

yang digunakan sebelum menjadi 

makanan. 

 Subjek kesulitan dalam hal transportasi, 

namun masih dapat meminjam ke teman. 

 Subjek dapat menunda makan hingga 

mendapat makanan bersih. 

Penilaian terhadap Makan 

Makanan Bersih 

Subyek merasa makan makanan 

bersih penting karena sehat dan 

tidak menyebabkan jerawat 

bertambah dan sakit perut yang 

akan membuat repot. 

Tanggapan terhadap Tekanan 

Orang Penting 

Subjek tidak memiliki orang 

penting dalam perilaku makan 

makanan bersih. 

 

Keyakinan untuk Mengatasi 

Hambatan 

Subjek merasa dapat mengontrol 

perilaku makan makanan 

bersihnya dengan 

kemampuannya untuk akses, 

namun kurang dapat mengontrol 

mana makanan yang benar-benar 

bersih karena tidak mampu 

mengawasi bahan baku. 

Intensi 

Subjek memiliki niat 

untuk makan makanan 

bersih dan 

menganggapnya 

sebagai hal utama. 

Perilaku Makan Makanan 

Bersih 

 Intensitas 

- Dalam merencanakan dan 

memilih makanan subjek 

memperhatikan kebersihan. 

- Subjek menilai bersih 

tidaknya sebuah makanan 

dari cara penyajiannya, jika 

bersih subjek baru 

memesan. 

- Subjek berhati-hati saat 

makan di luar rumah. 

 Durasi 

- Sejak kos, karena mulai 

makan di luar. 

 Frekuensi 

- Subjek selalu 

memperhatikan kebersihan 

dalam merencanakan dan 

memilih makanan. 

Bagan 5: Dinamika Psikologis Subjek 3 
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4. Subjek 4 

a. Identitas Subjek 

i. Nama  : CI 

ii. Jenis Kelamin : Perempuan 

iii. Umur  : 21 th 

iv. Jurusan  : Psikologi 

v. Tempat Kos : Wisma Asri 

 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menyimpulkan 

bahwa subjek memiliki perilaku makan makanan yang 

tidak bersih. Peneliti sudah sejak lama mengenal subjek, 

sehingga lebih leluasa untuk melakukan observasi terhadap 

perilaku makan subjek. Berdasarkan pengamatan peneliti, 

subjek memang sejak lama memiliki perilaku makan 

makanan yang tidak bersih. Pada persiapan penelitian, 

peneliti mengajak subjek untuk makan di tempat makan 

yang kotor dan subjek. Subjek menyetujui untuk makan di 

tempat yang diusulkan oleh peneliti karena menurut subjek 

makanan yang disediakan tempat tersebut memiliki rasa 

yang enak dan harga yang murah. Pada kesempatan 

selanjutnya peneliti kembali mengajak subjek untuk makan 

bersama dan menyerahkan pilihan tempat pada subjek. 

Subjek memilih tempat makan di warung makan yang 
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terletak di pinggir jalan. Subjek menyadari bahwa tempat 

dan penyajian makanan di tempat tersebut kotor, tapi masih 

dengan nikmat makan makanan yang dijual di tempat 

tersebut karena rasanya yang enak.  

Wawancara dilakukan di tempat makan cepat saji pada 

siang hari. Subjek mengenakan baju yang rapi dan dalam 

kondisi yang siap untuk menjalani wawancara. Sebelum 

wawancara, subjek dan peneliti makan siang terlebih 

dahulu kemudian memulai wawancara. Subjek menjawab 

semua pertanyaan dengan yakin tanpa ada keraguan yang 

muncul. Subjek juga melontarkan beberapa lelucon selama 

wawancara. Pada saat subjek menjawab tentang sikap dan 

perilakunya tentang makan makanan bersih subjek 

menjawab dengan tersenyum dan tidak menunjukkan 

ekspresi maupun rasa bersalah atas perilakunya. Subjek 

beberapa kali menyandarkan posisi duduknya, peneliti 

menangkap hal tersebut bukan dengan niat menjauhi 

peneliti melainkan menunjukkan bahwa subjek santai 

menjalani wawancara dengan peneliti.  

2) Wawancara dengan Subjek  

a) Perilaku Makan Makanan Bersih 

Subjek memiliki perilaku makan makanan yang 

tidak bersih dengan intensitas yang tinggi. Kesimpulan 

tersebut diambil berdasarkan keterangan yang 

diberikan subjek. Subjek mengatakan dalam 
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merencanakan dan memilih makanan, subjek tidak 

mempedulikan kebersihan. Subjek bahkan cuek dan 

merasa tidak penting memperhatikan keadaan tempat 

makan dan kebersihan tempat serta makanannya. 

Berdasarkan dua keterangan di atas tampak bahwa 

subjek tidak memperhatikan sama sekali faktor 

kebersihan dalam melakukan perilaku makan. Subjek 

juga mengatakan bahwa subjek tahu mana saja 

makanan yang bersih atau makanan yang kotor. Subjek 

menyebutkan bahwa subjek beberapa makanan yang 

kotor, misalnya sambal yang terdapat  di pedagang 

bakso keliling terbuat dari cabai dan tomat yang sudah 

busuk, kemudian es batu yang digunakan pedagang es 

pinggir jalan terbuat dari air mentah. Berdasarkan 

penjelasan yang diberikan, peneliti menyimpulkan 

bahwa subjek sebetulnya memiliki pengetahuan yang 

cukup mengenai makanan mana yang bersih dan mana 

yang kotor. Namun subjek tetap mengkonsumsi 

makanan dan atau minuman tersebut walau subjek 

mengetahui tingkat kebersihannya. 

Subjek mulai memiliki perilaku makan makanan 

yang tidak bersih sejak awal kuliah dan tinggal di 

rumah kos, karena selama tinggal di rumah asal subjek 

selalu diperhatikan kebersihan makanannya oleh orang 

tua subjek. Hingga saat ini subjek masih 
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mempertahankan perilaku makan yang tidak bersih 

tersebut. Ditinjau dari frekuensi, subjek tidak pernah 

merencanakan dan memilih makanan berdasarkan 

kebersihan. Selama ini subjek selalu mengabaikan 

faktor kebersihan. Peneliti menarik kesimpulan bahwa 

subjek telah melakukan makan makanan tidak bersih 

sejak awal kuliah dengan frekuensi yang tinggi. 

b) Intensi Makan Makanan Bersih 

Subjek CI tidak memiliki intensi untuk melakukan 

perilaku makan makanan bersih. Subjek mengatakan 

bahwa hingga saat ini dirinya tidak memiliki niat untuk 

makan makanan bersih. Subjek merasa perilaku makan 

yang dimilikinya sekarang masih akan dipertahankan 

dan tidak sama sekali muncul niat untuk makan 

makanan bersih. Peneliti menyimpulkan bahwa subjek 

sama sekali tidak memiliki niat atau bahkan kesiapan 

untuk berperilaku makan makanan bersih. 

c) Penilaian Terhadap Makan Makanan Bersih 

Subjek memiliki penilaian yang negatif terhadap 

makan makanan bersih. Hal tersebut peneliti dapatkan 

dari gabungan outcome expectancies dan outcome 

values yang ada dalam diri subjek. outcome 

expectancies yang dimiliki subjek ditunjukkan melalui 

jawaban subjek yang memilih makanan berdasarkan 

rasa, harga, jarak, dan sesuai selera. Subjek selalu 
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memilih makanan yang menurutnya memiliki rasa yang 

enak, harga yang murah, jarak yang tidak terlalu jauh 

dan sesuai dengan selera dan keinginannya. Subjek 

mengatakan bahwa kebersihan makanan merupakan hal 

yang tidak penting untuk dipertimbangkan dalam 

memilih makanan yang dikonsumsi. Peneliti menarik 

kesimpulan bahwa outcome expectancies yang dimiliki 

subjek berintensitas negatif. 

Outcome values yang dimiliki subjek terkait 

dengan pengalamannya selama ini dengan makanan 

yang kotor. Subjek merasa mengkonsumsi makanan 

kotor tidak membahayakan kondisi kesehatan, karena 

selama ini subjek mengkonsumsi makanan kotor dan 

tidak pernah mendapat masalah pencernaan yang 

disebabkan oleh makanan kotor. Subjek meyakini 

bahwa bersih tidaknya makanan tidak berpengaruh 

terhadap kondisi kesehatan tubuh subjek. Subjek juga 

menambahkan bahwa mencari makanan yang dekat 

telah menjadi hal yang umum dan dilakukan hampir 

semua mahasiswa kos. Menurut subjek mahasiswa 

pada umumnya memiliki waktu yang sedikit untuk 

mencari makan dan juga sering kelelahan karena 

jadwal yang padat. Hal tersebut menyebabkan makanan 

yang dekat dan mudah diakses menjadi pilihan 

mahasiswa kos. Selain itu, subjek juga menganggap 
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bahwa makanan restoran atau yang dianggap oleh 

subjek adalah makanan bersih, seringkali memiliki rasa 

yang kurang sedap. Makanan yang dimasak di pinggir 

jalan dan umumnya lebih murah memiliki rasa yang 

lebih nikmat. Pernyataan-pernyataan diatas menuntun 

peneliti menyimpulkan bahwa outcome values yang 

dimiliki subjek berintensitas cukup tinggi ke arah 

negatif. Outcome values yang bergabung dengan 

outcome expectancies menjadi sikap atau penilaian 

yang dimiliki subjek terhadap makan makanan bersih 

berintensitas negatif. 

d) Tanggapan Terhadap Tekanan Dari Orang Penting 

Norma subjektif tidak muncul dalam dinamika perilaku 

makan yang dimiliki oleh subjek CI. Hal tersebut 

disimpulkan dari jawaban subjek yang mengatakan 

bahwa dirinya tidak memiliki orang penting dalam 

perilaku makan. Dari keterangan yang diberikan subjek 

tersebut, kita dapat tuliskan bahwa harapan orang 

penting dan juga motivasi untuk memenuhi harapan 

orang penting tidak muncul. Peneliti menarik 

kesimpulan bahwa norma subjektif tidak muncul 

karena sama sekali tidak ada orang penting dalam 

perilaku makan subjek. 
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e) Keyakinan Untuk Mengatasi Kesulitan 

Faktor keyakinan untuk mengalami kesulitan yang 

dimiliki subjek CI memiliki intensitas positif dan 

negatif yang merupakan gabungan dari keyakinan akan 

kontrol dan keyakinan akan kemampuan diri. 

Keyakinan akan kontrol yang muncul terkait dengan 

akses dan proses pembuatan makanan. Subjek 

mengatakan bahwa dirinya memiliki kontrol terhadap 

akses mendapatkan makanan bersih. Keyakinan akan 

kontrol terkait akses ini berintensitas positif. 

Sedangkan keyakinan akan kontrol yang terkait dengan 

proses pengolahan makanan berintensitas negatif. 

Subjek mengatakan dirinya sama sekali tidak memiliki 

kontrol terkait proses pengolahan makanan, karena 

subjek bukan penyedia makanan yang melakukan 

pengolahan makanan. 

Aspek lainnya yang membentuk percieved 

behavioral control adalah keyakinan akan kemampuan. 

Subjek merasa memiliki kemampuan untuk mengatasi 

akses mendapat makanan bersih, salah satunya dengan 

menggunakan aplikasi untuk memesan makanan dari 

tempat makan yang cukup jauh. Lain halnya dengan 

kemampuan untuk mengatasi masalah akses, subjek 

memiliki kemampuan yang rendah terkait dengan 

jumlah tempat makan yang tersedia di lingkungan 
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kampus. Subjek merasa tidak memiliki kemampuan 

karena subjek tidak dapat mengatur jumlah dan 

membangun atau membuka tempat makan yang bersih 

di lingkungan kampus. Berdasarkan data-data tersebut 

peneliti menyimpulkan terdapat intensitas positif dan 

negatif dalam kedua aspek tersebut dan keduanya 

membentuk percieved behavioral control yang tidak 

cukup kuat. 

3) Wawancara dengan Teman Subjek  

Teman subjek yang berinisial JC mengungkapkan hal 

yang serupa dengan subjek CI. JC mengungkapkan bahwa 

subjek merupakan orang yang tidak memperhatikan 

kebersihan makanan dalam perilaku makan. Subjek mulai 

makan sembarangan sejak menjadi mahasiswa kos, karena 

sejak kecil keluarganya merupakan keluarga yang sangat 

menjaga kebersihan makanan. JC menceritakan bahwa 

subjek sempat kaget ketika merasakan bahwa ternyata 

makanan pinggir jalan yang menurutnya kotor memiliki 

rasa yang enak. Sejak itu dirinya mencoba semua jenis 

makanan tanpa memperhatikan kebersihan makanan yang 

dikonsumsi. Subjek tidak pernah menolak atau 

menghindari tempat makan tertentu karena alasan 

kebersihan, subjek menolak makan di tempat makan 

tertentu karena rasa yang tidak enak atau harga yang terlalu 

mahal. Teman subjek juga menegaskan bahwa hal yang 
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menjadi pertimbangan utama subjek adalah rasa harus enak 

dan harga harus sesuai dengan rasanya, hal lainnya tidak 

menjadi hal yang dipertimbangkan subjek. Berdasarkan 

hasil wawancara dengn teman subjek, peneliti 

menyimpulkan bahwa subjek tidak berperilaku makan 

makanan bersih. 

4) Dinamika Perilaku Makan Makanan Bersih 

Perilaku makan makanan tidak bersih yang dimiliki 

subjek sipengaruhi oleh 2 faktor yaitu penilaian atau sikap 

subjek terhadap makan makanan bersih dan juga keyakinan 

untuk mengatasi hambatan untuk makan makanan bersih. 

Sikap yang dimiliki subjek memberikan pengaruh yang 

besar terhadap intensi, hal tersebut disimpulkan dari 

pernyataan subjek mengatakan bahwa perilaku makan yang 

dimiliki subjek saat ini terbentuk mungkin karena tidak 

adanya pengalaman atau hal negatif yang didapatkannya 

terkait makan makanan tidak bersih. Subjek juga dengan 

tegas menyatakan kebersihan makanan bukanlah hal yang 

penting, sehingga mempengaruhi intensinya ke arah 

negatif.  

Selain itu dilihat dari pengaruh yang diberikan oleh 

faktor percieved behavioral control yang dimiliki subjek 

tampaknya tidak terlalu besar. Subjek sebenarnya tidak 

memiliki masalah yang cukup berat untuk dapat makan 

makanan bersih, hanya saja karena penilainnya tentang 
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tidak pentingnya makanan bersih yang mendorong intensi 

subjek secara lebih signifikan ke arah negatif. Intensi yang 

negatif inilah hasil dari perpaduan sikap dan percieved 

behavioral control yang dimiliki subjek dan berintensitas 

negatif. Intensi negatif ini berbanding lurus dengan 

perilaku makan subjek dan mempengaruhi secara langsung.  
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Outcome Value 

 Subjek menganggap makanan yang 

kurang bersih dan murah justru lebih enak 

rasanya. 

 Makanan yang dekat membuat mahasiswa 

tidak capai. 

Outcome Expectancies 

 Subjek memilih makanan berdasarkan 

rasa yang enak, harga, dekat, makanan 

yang sedang diinginkan dan sudah 

langganan, kebersihan makanan tidak 

penting. 

Keyakinan akan Pendapat Orang Penting 

 

Motivasi Memenuhi Tekanan 

 

Keyakinan Akan Kontrol 

 Subjek merasa dia sebenarnya bisa 

mengontrol kesulitan untuk masalah akses 

makanan bersih. 

 Subjek tidak dapat mengontrol proses 

pembuatan makanan. 

Keyakinan Akan Kemampuan 

 Subjek memiliki aplikasi untuk mengatasi 

akses mendapat makanan bersih. 

 Subjek tidak memiliki kemampuan untuk 

mengatur terkait jumlah tempat makan 

yang bersih di sekitar kampus 

Penilaian terhadap Makan 

Makanan Bersih 

Subjek menganggap makanan 

tidak perlu bersih, karena  

makanan yang kurng bersih 

justru enak dan membuat capai 

karena sulit didapatkan. 

Penerimaan terhadap 

Tekanan Orang Penting 

Subjek tidak memiliki orang 

penting dalam perilaku makan 

makanan tidak bersih. 

 

Keyakinan untuk Mengatasi 

Hambatan 

Subjek memiliki keyakinan 

negatif karena memiliki 

keraguan terkait dengan 

kemampuan yang dimiliki. 

Intensi 

Subjek tidak 

memiliki niat untuk 

makan makanan 

bersih sampai saat 

ini. 

Perilaku Makan Makanan 

Bersih 

 Intensitas 

- Dalam merencanakan dan 

memilih makanan subjek 

tidak mempedulikan 

kebersihan. 

- Subjek cuek dengan 

keadaan tempat makan dan 

kebersihannya. 

- Subjek tahu beberapa 

bahan kotor tapi tetap 

negkonsumsinya. 

 Durasi 

Sejak awal kuliah. 

 Frekuensi 

Subjek tidak pernah 

memperhatikan kebersihan 

dalam merencanakan dan 

memilih makanan. 

 

Bagan 6: Dinamika Psikologis Subjek 4 
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5. Subjek 5 

a. Identitas Subjek 

i. Nama  : FA 

ii. Jenis Kelamin : Laki-laki 

iii. Umur  : 21 th 

iv. Jurusan  : Psikologi 

v. Tempat Kos : - 

 

b. Hasil Observasi dan Wawancara 

1) Hasil Observasi 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, 

subjek merupakan mahasiswa yang memiliki perilaku 

makan makanan tidak bersih. Peneliti dalam proses 

persiapan mengajak subjek untuk makan bersama untuk 

membangun rapor dan juga memastikan perilaku makan 

subjek. Peneliti mengajak makan subjek sebanyak 2 kali di 

tempat yang berbeda. Ajakan pertama peneliti tawarkan 

untuk makan di tempat makan yang kotor dan penyajiannya 

makanannya tidak bersih. Subjek langsung menyetujui 

dengan alasan di tempat tersebut dapat makan dengan porsi 

yang banyak dan harga yang murah. Alasan lain subjek 

menyetujui ajakan makan di tempat tersebut adalah rasa 

yang enak menurut subjek. Subjek tampak lahap saat 

menyantap makanan yang dibeli dengan lahap tanpa 

menunjukkan ekspresi menolak atau jijik. Selanjutnya pada 
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kesempatan berikutnya subjek memilih makan di tempat 

yang sama dengan alasan mencari yang murah dan enak. 

Subjek kembali dengan lahap menyantap makanan yang 

dijajakan di tempat tersebut.  

Wawancara dilaksanakan di Gedung Sporthall, ketika 

subjek memiliki waktu senggang sebelum latihan basket. 

Subjek mengenakan pakaian olahraga karena setelah 

wawancara subjek ada jadwal untuk latihan basket. Subjek 

menjawab semua pertanyaan dengan santai tanpa 

menunjukkan ekspresi wajah yang ragu dan tidak tertarik 

dengan wawancara tersebut. Subjek bahkan memajukan 

posisi duduknya ketika mendengarkan pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti, menujukkan adanya atensi yang 

tinggi terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. 

2) Wawancara dengan Subjek 

a) Perilaku Makan Makanan Bersih 

Subjek memiliki perilaku makan yang tidak bersih. 

Peneliti menarik kesimpulan tersebut dari data yang 

didapatkan dalam proses wawancara. Subjek 

mengatakan bahwa dalam perencanaan dan pemilihan 

makanan, kebersihan menjadi hal yang tidak 

diperhatikan subjek. Subjek tidak memperhatikan 

kebersihan tempat makan bahkan makanan yang akan 

dikonsumsi. Selain itu, subjek juga mengatakan bahwa 

dirinya tidak masalah dengan makanan yang ada di 
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pinggir jalan walaupun subjek sebenarnya tahu bahwa 

makanan tersebut kotor. Subjek juga tidak masalah 

dengan makanan yang dia lihat sendiri dikerubungi 

lalat bahkan terpapar debu jalanan yang mengotori 

makanan tersebut. Yang penting bagi subjek adalah 

kenyang dan enak, kebersihan sama sekali tidak 

menjadi pertimbangannya.  

Perilaku makan makanan tidak bersih yang 

dilakukan subjek berdasar durasi telah lama dilakukan. 

Subjek telah makan makanan tidak bersih sejak awal 

kos. Peneliti menyimpulkan hal tersebut berdasarkan 

keterangan yang diberikan subjek yang menjelaskan 

bahwa sebelum subjek kuliah dan tinggal di rumah kos 

orang tua subjek selalu memperhatikan makanan yang 

dikonsumsi subjek. Setalah tinggal di Semarang, subjek 

mengabaikkan kebersihan dalam perilaku makan. 

Subjek hampir tidak pernah memperhatikan kebersihan 

dalam perilaku makannya. Subjek hanya 

memperhatikan kebersihan makanan dalam masa 

pemulihan, itupun hanya dalam waktu yang singkat dan 

kembali lagi ke perilaku makan yang awal setelah 

kondisi kesehatannya pulih. Peneliti menyimpulkan 

bahwa dari segi frekuensi, perilaku makan subjek 

berintensitas cukup tinggi ke arah negatif. 
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b) Intensi Makan Makanan Bersih 

Subjek mengatakan bahwa masalah yang 

dimilikinya selama ini sebenarnya adalah belum 

adanya niat yang cukup. Subjek menambahkan bahwa 

dari uang, kendaraan untuk akses semuanya dimiliki 

oleh subjek. Hanya saja hal yang tidak dimiliki oleh 

subjek adalah niat. Menurut subjek, niat merupakan hal 

penting dalam mendorong munculnya perilaku makan 

makanan bersih. Niat atau intensi sendiri merupakan 

kesiapan yang dimiliki subjek untuk mendorong 

munculnya perilaku makan makanan bersih. Dari data 

yang dikumpulkan peneliti menyimpulkan bahwa 

intensi yang dimiliki subjek berintensitas rendah atau 

negatif terhadap makan makanan bersih.  

c) Penilaian Terhadap Makan Makanan Bersih 

Penilaian terhadap makan makanan bersih yang 

dimiliki subjek FA dipengaruhi oleh outcome 

expectancies dan outcome values. Kedua aspek dasar 

tersebut dimiliki oleh subjek dalam intensitas yang 

negatif. Outcome expectancies yang dimiliki subjek 

terkait dengan hal-hal apa saja yang menjadi 

pertimbangan dalam menentukan makanan yang akan 

dikonsumsi. Subjek mengatakan bahwa dalam memilih 

makanan, subjek hanya mempertimbangkan hal-hal 

seperti harga, porsi, rasa, dan waktu. Subjek memilih 
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makanan yang murah, porsi yang banyak, rasanya 

harus enak, praktis dan cepat untuk didapatkan. Selain 

itu, subjek juga menambahkan bahwa kebersihan sama 

sekali tidak masuk dalam pertimbangannya ketika 

makan. Bagi subjek kebersihan merupakan hal yang 

tidak penting untuk dipikirkan selama proses 

perencanaan, pemilihan makanan.  

Aspek tersebut bersamaan dengan outcome values 

yang dimiliki subjek. Subjek tidak merasa makanan 

bersih penting karena bagi subjek karena subjek merasa 

tetap sehat walau makan makanan yang kotor. Subjek 

memang pernah mengalami sakit atau gangguan 

pencernaan karena makan makanan yang kotor, namun 

bagi subjek gangguan tersebut dapat dipulihkan dalam 

jangka waktu yang relatif cepat. Sehingga setelah pulih 

subjek kembali mengabaikan kebersihan makanan 

dalam perencanaan dan pemilihan makanan yang akan 

dikonsumsi. Subjek juga menambahkan bahwa tempat 

makan yang menyediakan makanan bersih sangat sulit 

untuk ditemukan di sekitar kampus. Selain itu, subjek 

juga meyakini bahwa sebagai mahasiswa mencari 

sesuatu yang praktis dan cepat adalah hal yang mutlak 

menjadi pertimbangan utama dalam segala hal. 

Sehingga subjek beranggapan makan makanan bersih 

merupakan perilaku yang sangat merepotkan baginya. 
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Berdasarkan hal-hal di atas peneliti menyimpulkan 

outcome values yang dimiliki subjek berintensitas 

tinggi ke arah negatif.  

d) Tanggapan Terhadap Tekanan Dari Orang Penting 

Norma subjektif yang dimiliki subjek FA 

merupakan gabungan dari harapan orang penting dan 

juga motivasi dari subjek untuk memenuhi harapan 

tersebut. Subjek menjawab bahwa orang yang penting 

bagi dirinya dalam perilaku makan makanan bersih 

merupakan ibunya. Ibu subjek sendiri tinggal di luar 

pulau, sehingga hanya berhubungan melalui jaringan 

telefon. Harapan yang datang dari ibu subjek sangat 

tinggi ke arah positif. Ibu subjek selalu mengingatkan 

subjek untuk makan makanan bersih setiap 

berhubungan melalui telefon. Selain itu orang tua 

subjek juga selalu memberikan budget khusus untuk 

menjaga kebersihan asupan makanan subjek. Peneliti 

menyimpulkan bahwa harapan orang yang penting bagi 

subjek cukup tinggi dan positif mengharapkan subjek 

memiliki perilaku makan makanan bersih.  

Walaupun dari harapan orang penting terdapat 

intensitas yang positif, namun motivasi subjek untuk 

memenuhi harapan tersebut rendah. Subjek 

mengatakan tidak sama sekali termotivasi untuk 

mengikuti harapan orang tua. Walaupun orang tua, 
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terutama ibu subjek selalu mengingatkan ketika 

terhubung via telefon, subjek hanya menjawab “iya” 

tanpa melakukan apa yang diharapkan ibu subjek. 

Selain itu, subjek juga mengatakan bahwa dirinya tidak 

perlu mengikuti harapan orang tua, karena orang tua 

subjek juga tidak akan tahu dan tidak dapat mengecek 

apakah dirinya melakukan perilaku makan sesuai 

harapan ibu subjek atau tidak. Berdasarkan beberapa 

hal di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa subjek 

tidak termotivasi untuk memenuhi harapan dari ibu 

subjek yang merupakan orang penting baginya dalam 

hal perilaku makan.  

Gabungan antara harapan orang penting dan 

motivasi untuk memenuhi harapan tersebut menjadi 

norma subjektif yang negatif. Walaupun harapan dari 

orang penting positif, namun ternyata dapat kita lihat 

bahwa motivasi untuk memenuhinya yang berasal dari 

diri subjek membawa pengaruh yang lebih signifikan. 

Sehingga ketika kedua hal tersebut digabungkan, hasil 

berupa norma subjektif yang dimiliki subjek 

berintensitas negatif karena mendapat pengaruh yang 

lebih besar dari motivasi untuk memenuhi harapan 

yang berintensitas negatif. Peneliti menarikkesimpulan 

bahwa norma subjektif pada subjek FA yang memilih 

untuk menolak harapan orang penting lebih 
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dipengaruhi oleh motivasi untuk memenuhi harapan 

atau tekanan orang penting dibandingkan pengaruh dari 

harapan orang penting. 

e) Keyakinan Untuk Mengatasi Kesulitan 

Keyakinan untuk mengatasi kesulitan atau 

percieved behavioral control dipengaruhi oleh dua 

aspek yaitu keyakinan akan kontrol dan keyakinan 

akan kemampuan diri. Keyakinan akan kontol yang 

dimiliki subjek FA berintensitas positif. Subjek merasa 

bahwa sebenarnya kesulitan yang dihadapinya terkait 

akses makanan bersih masih dapat dikontrol. Subjek 

dapat mengontrolnya dengan mencari tempat makan 

yang agak jauh dari lingkungan kampus atau dengan 

harga yang sedikit mahal. Berdasarkan hal-hal yang 

diungkapkan subjek tersebut peneliti menyimpulkan 

bahwa keyakinan akan kontrol yang dimiliki subjek 

berintensitas positif, karena subjek merasa dapat 

mengontrol untuk makan makanan bersih. 

Keyakinan akan kemampuan yang dimiliki subjek 

berintensitas negatif. Kesimpulan tersebut didapatkan 

dari keterangan yang diberikan subjek dalam 

wawancara. Subjek merasa dirinya tidak mampu untuk 

mendapatkan makanan bersih di sekitar kos. Jumlah 

pilihan tempat makan penyedia makanan bersih yang 

sedikit ini memang berada di luar kemampuan subjek. 
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Selain itu, subjek juga merasa tidak memiliki 

kemampuan yang cukup untuk menyediakan waktu 

mempersiapkan atau mencari makanan yang memang 

bersih. Aktifitas berupa kuliah dan kegiatan 

kemahasiswaa membuat waktu yang dimiliki subjek 

sangat minim dan akan sulit melakukan perilaku makan 

makanan bersih.  

Gabungan kedua aspek tersebut menghasilkan 

percieved behavioral control  yang berintensitas 

negatif dan juga positif, dimana subjek memiliki 

keyakinan akan kontrol yang positif namun keyakinan 

akan kemampuan yang negatif.  

3) Wawancara dengan Teman Subjek 

Teman subjek memberikan keterangan atau jawaban 

yang sama dengan subjek. Menurut teman subjek, subjek 

adalah orang yang sembarangan dalam merencanakan dan  

memilih makanan. Subjek hanya mempertimbangkan 

makanan berdasarkan porsi yang banyak, yang penting bagi 

subjek adalah kondisi perut yang kenyang setelah makan. 

Kesehatan dan kebersihan bukanlah hal yang 

dipertimbangkan oleh subjek dalam memilih makanan yang 

akan dikonsumsi. Teman subjek bahkan pernah melihat 

subjek mengkonsumsi nasi yang sudah beberapa hari dan 

mulai mengering karena malas mencari makan dan masih 

ada sisa nasi yang cukup banyak. Subjek juga tidak pernah 
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menolak ketika diajak makan ke tempat mana saja, bahkan 

subjek tidak jarang mengajak temannya untuk cari makan 

bersama ke tempat yang kotor. Berdasarkan jawaban yang 

diberikan teman subjek, peneliti menarik kesimpulan 

bahwa perilaku makan yang dimiliki subjek memang tidak 

bersih. 

4) Dinamika Perilaku Makan Makanan Bersih 

Perilaku makan makanan bersih subjek FA sipengaruhi 

oleh tiga faktor yaitu sikap, norma subjektif dan percieved 

behavioral control. Sikap dan percieved behavioral control 

yang dimiliki subjek membawa pengaruh yang cukup 

signifikan terhadap intensi dan secara tidak langsung 

terhadap perilaku makan makanan bersih subjek. 

Sedangkan norma subjektif memberi pengaruh yang tidak 

terlalu signifikan. Dinamika yang didapatkan dari analisis 

data subjek menunjukkan bahwa sikap menjadi hal penting 

dalam subjek memutuskan perilaku makan makanan 

bersih. Sikap ini terkait dengan penilaian bahwa makanan 

bersih tidak penting untuk diperhatikan dan makanan kotor 

tidak memiliki efek yang cukup buruk untuk dihindari. 

Selain itu kemampuan dari segi waktu yang dimiliki subjek 

berintensitas negatif, hal ini juga mempengaruhi intensi 

atau niat subjek untuk makan makanan bersih. Masalah 

penilaian dan waktu yang kurang disebutkan oleh subjek 

berkali-kali memengaruhi intensi subjek. Sedangkan untuk 
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norma subjektif sendiri subjek tidak terlalu menekankan 

hal tersebut sebagai hal yang mempengaruhi intensitas.  

Intensitas yang dihasilkan dari ketiga faktor tersebut 

berintensitas negatif. Subjek menyebutkan intensitas 

negatif dari intensi tersebut merupakan alasan yang kuat 

untuknya tetap makan makanan kotor. Intensi yang negatif 

ini berbanding lurus dalam pengaruhnya terhadap perilaku 

makan makanan tidak bersih yang dimiliki subjek. 
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Outcome Value 

 Tetap sehat walau makan makanan kotor 

 Walaupun pernah sakit, pemulihan cepat 

 Makan makanan bersih sangat merepotkan. 

Outcome Expectancies 

 Memilih makanan yang murah, enak, porsi 

banyak, praktis dan cepat, tidak perlu 

bersih. 

Keyakinan akan Pendapat Orang Penting 

 Keluarga selalu mengingatkan. 

 Orangtua mengingatkan setiap telefon. 

 Orangtua memberikan uang untuk menjaga 

kebersihan makanan 

Motivasi Memenuhi Tekanan 

 Tidak termotivasi memenuhi harapan. 

 Menanggapi dengan masa bodoh. 

 Mengiyakan tapi tidak melakukan. 

Keyakinan Akan Kontrol 

 Dapat mengatasi masalah akses. 

 Dapat mencari makanan bersih yang 

jauh. 

Keyakinan Akan Kemampuan 

 Susah mendapat makanan bersih di 

sekitar kos. 

 Tidak memiliki waktu yang cukup. 

Penilaian terhadap Makan 

Makanan Bersih 

Subyek merasa makan makanan 

bersih tidak penting, karena 

merepotkan dan tetap sehat 

walau makan makanan tidak 

bersih. 

Penerimaan terhadap 

Tekanan Orang Penting 

Orangtua subjek selalu 

mengingatkan dan memfasilitasi 

untuk makan makanan bersih, 

namun subjek tidak termotivasi 

untuk memenuhinya. 

Keyakinan untuk Mengatasi 

Hambatan 

Subjek sadar bahwa sebenarnya 

dapat mengontrol perilaku 

makan, namun dia tidak 

memiliki kemampuan dalam hal 

jumlah tempat yang 

menyediakan makanan bersih 

dan waktu. 

Intensi 

Subyek tidak memiliki 

niat untuk makan 

makanan bersih. 

Perilaku Makan Makanan 

Bersih 

 Intensitas 

- Tidak memperhatikan 

kebersihan makanan dan 

tempat makan. 

- Tetap makan makanan 

yang terkena debu dan 

dikerubungi lalat 

- Makan makanan pinggir 

jalan yang menurutnya 

sendiri kotor. 

 Durasi 

Sejak awal masuk kuliah. 

 Frekuensi 

Tidak pernah 

memperhatikan kebersihan 

makanan. 

Bagan 7: Dinamika Psikologis Subjek 5 
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