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BAB V 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Rangkuman Penelitian Seluruh Subjek  

1. Subjek dengan Perilaku Makan Makanan Bersih 

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diolah dari 

ketiga subjek yang memiliki perilaku makan makanan bersih 

didapatkan beberapa tema yang muncul. Ketiga subjek memiliki 

outcome expectancies dan outcome values yang positif terhadap 

makan makanan bersih. Subjek 1, 2, dan 3 menunjukkan 

outcome expectancies yang positif dan umumnya berhubungan 

kesehatan. Subjek 1 mengharapkan tubuh akan sehat dengan 

makan makanan bersih, selain itu subjek menilai bahwa 

makanan bersih enak dilihat.  Subjek 2 mengemukakan pendapat 

yang hampir serupa bahwa makanan bersih membuat tubuh sehat 

dan makanan yang kotor menurut subjek menjijikkan sehingga 

subjek tidak mau memakan makanan kotor. Subjek 3 

menyebutkan harapan akan luaran yang lebih spesifik terhadap 

makan makanan bersih, subjek mengharapkan dengan makan 

makanan bersih tubuh akan sehat terutama tidak akan mengalami 

gangguan pencernaan. Selain itu subjek juga menyebutkan 

bahwa dengan makan makanan bersih diharapkan jerawat tidak 

akan bertambah banyak. Outcome expectancies tersebut 

kemudian dilengkapi oleh outcome values sebagai dasar dari 
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luaran yang diharapkan subjek. Subjek 1, 2, 3  memiliki outcome 

values yang positif dan seluruhnya terkait dengan kesehatan, 

diantaranya subjek 1 yang menyebutkan bahwa memiliki 

pencernaan yang sensitif sehingga makanan bersih sangat 

penting untuk membuat tubuhnya tetap sehat. Subjek 3 

memegang nilai bahwa kondisi tubuh yang diakibatkan makanan 

kotor akan membuat subjek repot, apalagi posisi sebagai anak 

kos yang tinggal seorang diri di Semarang. Sementara subjek 1 

dan 3 menyebutkan kesehatan merupakan harapan dan nilai yang 

penting , subjek 2 menyebutkan bahwa kesehatan memang 

mengikuti atau merupakan dampak positif dari makan makanan 

bersih namun nilai kesehatan tersebut bukan alasan utama dan 

terpenting bagi subjek memiliki perilaku makan makanan bersih. 

Subjek 2 menilai makan makanan bersih secara positif karena 

perilaku tersebut sudah menjadi kebiasaan sejak kecil. Faktor - 

faktor tersebut (outcome expectancies dan outcome values) 

kemudian membentuk sikap atau penilaian yang positif terhadap 

makan makanan bersih.  Selain itu, intensitas subjek pada aspek 

percieved behavioral control juga cenderung positif. Percieved 

behavioral control dibentuk oleh keyakinan akan kontrol dan 

juga keyakinan akan kemampuan diri subjek. Subjek 1, 2 dan 3 

memiliki keyakinan akan kontrol yang positif terkait dengan 

kontrol terhadap akses mendapatkan makanan bersih. Namun 

subjek 3 memiliki keyakinan yang negatif terkait kontrol akan 

kualitas bahan mentah yang digunakan untuk membuat makanan 
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yang dijajakan. Sedangkan dari sapek keyakinan akan 

kemampuan untuk mengatasi rasa bosan dengan pilihan 

makanan bersih yang sedikit. Namun subjek 1 merasa kurang 

mampu untuk masalah waktu karena jeda kuliah yang sangat 

singkat, selain itu subjek 3 memiliki transportasi untuk 

menjangkau tempat makan bersih yang letaknya jauh. Subjek 2 

juga memiliki keyakinan akan kemampuan yang negatif ketika 

mengikuti sebuah acara yang memaksakan makan makanan 

tertentu. Rata-rata dari ketiga subjek menunjukkan keyakinan 

yang cukup positif akan kontrol yang dimiliki, namun 

menunjukkan intensitas positif negatif pada keyakinan akan 

kemampuan diri. Ketiga subjek tidak menunjukkan adanya 

norma subjektif yang mempengaruhi intensi, karena ketiga 

subjek tidak  memiliki orang penting dalam menentukan perilaku 

makan. Sikap dan percieved behavioral control yang positif 

mempengaruhi subjek memiliki intensi yang positif terhadap 

perilaku makan makanan bersih. Intensi inilah yang diwujudkan 

dalam perilaku makan makanan bersih. 
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Tabel 3. Tabel Intensitas Tema Subjek 1, 2, 3 

TEMA 

INTENSITAS 

KETERANGAN 
SUBJEK 

1 

SUBJEK 

2 

SUBJEK 

3 

Outcome 

Expectancies 
+ ++ ++ 

Subjek 1,2,3 memilih 

makanan berdasarkan 

kebersihan tempat, 

proses, penyajian, dan 

makanannya. 

Outcome Values ++ ++ ++ 

Subjek 1,2,3 meyakini 

bahwa makanan nkotor 

itu menjijikkan dan 

membuat masalah 

kesehatan, selain itu 

mereka juga telah 

terbiasa dengan makan 

makanan bersih. 

Sikap  +++ ++++ ++++ 

Sikap yang dimiliki 

subjek 1,2,3 terhadap 

makan makanan bersih 

positif. 

Keyakinan akan 

Pendapat Orang 

Penting 

   

Subjek 1,2,3 tidak 

memiliki orang penting 

dalam perilaku makan 

makanan bersih mereka. Motivasi    
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Memenuhi 

Tekanan 

Norma Subjektif     

Keyakinan Akan 

Kontrol 
++ + +- 

Subjek 1,2,3 merasa 

mampu mengontrol 

kondisi untuk makan 

makanan bersih, walau 

subjek 3 merasa agak 

sulit. 

Keyakinan Akan 

Kemampuan 
++-- +- ++-- 

Subjek 1,2,3 memiliki 

keyakinan akan 

kemampuan yang tinggi 

untuk mengatasi akses 

namun ada masalah 

dalam segi waktu, dan 

bahan baku. 

Percieved 

Behavioral 

Control 

++++-- ++- +++--- 

Subjek 1,2,3 memiliki 

keyakinan untuk 

mengatasi hambatan 

dalam hal tertentu saja. 

Intensi Makan 

Makanan Bersih 
+ ++ + 

Subjek 1,2,3 memiliki 

intensi yang positif 

terhadap perilaku makan 

makanan bersih. 
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Intensitas 

Perilaku Makan 

Makanan Bersih 

+++ ++++ +++ 

Subjek 1,2,3 selalu 

memperhatikan 

kebersihan tempat makan 

dan makanan sebelum 

memutuskan untuk 

makan, selalu 

memprioritaskan 

kebersihan dalam 

perencanaan dan 

pemilihan makanan, 

selalu berhati-hati dalam 

memilih makanan dan 

menganggap makanan 

bersih itu penting. 

Durasi Perilaku 

Makan Makanan 

Bersih 

+ + + 

Subjek 1 & 2 melakukan 

perilaku makan makanan 

bersih sejak sebelum 

kuliah dan subjek 3 

berperilaku makan 

makanan bersih sejak 

kuliah. 

Frekuensi 

Perilaku Makan 

Makanan Bersih 

++- + + 

Subjek 1,2,3 selalu 

makan makanan bersih 

kecuali dalam keadaan 

yang sangat terpaksa dan 
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tidak dapat ditolak. 
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Tabel 4. Matriks Antar Tema Subjek 1, 2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 OE OV S KOP MMT NS KKO KKE PBC I P 

OE  

 ++++         

OV  

 ++++++         

S  

        +++++ 

+++++ 

 

KOP  

          

MMT  

          

NS  

          

KKO  

       ++++-   

KKE  

       +++----   

PBC  

        +++++ 

++----- 

 

I  

         ++ 

P            

Keterangan: 

OE : Outcome 

Expectancies 

OV : Outcome 

Values 

S : Sikap 

KOP : Keyakinan 

akan Pendapat 

Orang Penting 

MMH : Motivasi 

Memenuhi 

Tekanan 

NS : Norma 

Subjektif 

KKO : Keyakinan 

akan Kontrol 

KKE : Keyakinan 

akan Kemampuan 

PBC : Percieved 

Behavioral Control 

I : Intensi 

P : Perilaku Makan 

Makanan Bersih 
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Perilaku Makan Makanan Bersih 

 Intensitas 

- Subjek selalu mengecek dapur 

dan penampilan makanan 

sebelum memesan. 

- Makanan bersih sangat penting. 

- Kebersihan makanan menjadi 

prioritas dalam perencanaan. 

- Subjek selalu membawa minum 

sendiri. 

- Subjek selalu memperhatikan 

tempat sebelum memutuskan 

makan di tempat tertentu. 

- Subjek berhati-hati ketika 

memilih makanan 

- Subjek sudah otomatis memilih 

makanan dengan melihat bersih 

tidaknya 

 Durasi 

- Subjek telah memiliki perilaku 

makan makanan bersih dari 

lama bahkan sebelum kuliah. 

- Subjek 3 memiliki perilaku 

makan makanan bersih sejak 

kos. 

 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 

- Subjek 2&3 selalu 

memperhatikan kebersihan 

makanan. 

Intensi 

 Subjek merasa 

mampu dan 

berkeinginan 

untuk makan 

makanan bersih. 

 Memilih makanan 

berdasarkan 

melihat kebersihan 

tempatnya dari 

kebersihan lantai 

dan peralatan 

makan yang 

digunakan. 

Tanggapan terhadap Tekanan 

Orang Penting 

Subjek tidak memiliki orang 

penting dalam perilaku makan 

makanan bersih. 

 

Penilaian terhadap Makan 

Makanan Bersih 

Subyek merasa makan makanan 

bersih penting karena aman dan 

menyehatkan, makanan kotor 

menjijikkan dan mengakibatkan 

sakit yang merepotkan. 

Keyakinan untuk Mengatasi 

Hambatan 

Subjek dapat mengatasi 

hambatan masalah akses dan 

pilihan makanan, namun kurang 

mampu dalam mengatasi 

masalah waktu dan kebersihan 

bahan baku.  

Keyakinan akan Pendapat Orang Penting 

 

Motivasi Memenuhi Tekanan 

Outcome Value 

 Dengan jerawat tidak bertambah hidupnya tidak repot. 

 Sakit perut membuatnya repot karena di Semarang 

hanya sendiri. 

 Harapan akan tubuh sehat mengikuti, namun bukan 

faktor utama. 

 Subjek memilih makanan bersih karena sudah terbiasa 

sejak dulu.  

 Makanan yang kotor tidak enak dilihat. 

 Memilih makanan yang bersih karena membuat sehat. 

  

Outcome Expectancies 

 Makanan bersih membuat tidak sakit perut. 

 Makanan yang sehat membuat subjek tidak diare 

karena subjek mempunyai pencernaan yang sensitif. 

 Makanan kotor membuat jijik. 

 Makanan bersih tidak menambah berjerawat. 

Keyakinan Akan Kontrol 

 Mengontrol dengan melihat kondisi dapur dan kebersihan 

makanan. 

 Mampu mengontrol perilaku makan makanan bersih 

 Lebih baik memilih makanan mahal untuk mengontrol makan 

makanan bersih. 

 Kesulitan mengontrol makanan mana yang benar-benar bersih. 

 Dapat mengontrol kesulitan menghadapi jumlah tempat makan 

bersih yang sedikit. 

Keyakinan Akan Kemampuan 

 Subjek memiliki keterbatasan waktu. 

 Subjek memiliki keterbatasan pilihan makanan bersih di daerah 

UNIKA. 

 Menunda  makan dan hanya beli roti 

 Makan di tempat yang sama walau bosan. 

 Masalah dengan transportasi, namun dapat meminjam. 

 Ketika ada acara yang mengharuskan makan tidak bersih subjek tidak 

mampu menolak. 

 Subjek tidak dapat mengetahui bahan baku yang digunakan. 

Bagan 8: Dinamika Psikologis Subjek denganPerilaku Makan Makanan Bersih 
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2. Subjek dengan Perilaku Makan Makanan Tidak Bersih 

 

Berdasarkan data hasil penelitian yang telah diolah dari 

kedua subjek yang memiliki perilaku makan makanan tidak 

bersih didapatkan beberapa tema yang cenderung memiliki 

intensitas negatif muncul. Kedua subjek memiliki outcome 

expectancies dan outcome values yang negatif terhadap makan 

makanan bersih. Subjek 1 dan 2 memiliki outcome expectancies 

yang hampir sama, kedua subjek menyebutkan bahwa kebersihan 

makanan bukan merupakan hal yang penting. Hal-hal yang 

dipertimbangkan dalam proses pemilihan makanan bagi subjek 4 

dan 5 adalah porsi yang banyak, rasa yang enak, harga yang 

murah, jarak yang dekat dan praktis untuk dikonsumsi. Harapan 

kedua subjek tersebut terhadap makanan didasari atas outcome 

values yang dimiliki. Subjek 4 meyakini bahwa makan makanan 

bersih merepotkan, subjek tetap memiliki tubuh yang sehat 

walau makan makanan kotor, dan subjek menganggap pemulihan 

gangguan pencernaan cepat sehingga tidak masalah jika terkena 

gangguan karena makan makanan kotor. Subjek 5 

mengemukakan hal yang sedikit berbeda dengan subjek 4, bagi 

subjek 5 makanan yang bersih dan mahal cenderung memiliki 

rasa yang kurang nikmat, selain itu subjek juga meyakini bahwa 

makanan yang jaraknya dekat membuat subjek tidak kelelahan. 

Faktor-faktor tersebut kemudian membentuk sikap atau penilaian 

yang negatif terhadap makan makanan bersih. Selain itu terdapat 

percieved behavioral control yang dibentuk oleh keyakinan akan 
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kontrol dan juga keyakinan akan kemampuan diri subjek. 

Keyakinan akan kontrol yang dimiliki subjek 4 dan 5 terkait 

makan makanan bersih cenderung positif  karena yakin masih 

dapat mengontrol akses mendapatkan makanan bersih, namun 

subjek 4 memiliki keyakinan akan kontrol yang negatif terkait 

proses pembuatan makanan. Subjek 4 memiliki keyakinan akan 

kemampuan yang negatif karena merasa kurang memiliki waktu 

yang banyak dan sulit untuk mendapatkan maknaan bersih di 

sekitar kampus yang jumlahnya terbatas. Subjek 5 memiliki 

keyakinan akan kemampuan yang positif terkait dengan 

kemampuan menjangkau akses karena memiliki aplikasi online 

untuk mengatasinya, namun tidak memiliki kemampuan untuk 

mengatur jumlah tempat makanan yang bersih. Intensitas subjek 

pada aspek percieved behavioral control yang dihasilkan dari 

gabungan keyakinan akan kontrol dan keyakinan akan 

kemampuan cenderung negatif. Pada subjek dengan perilaku 

makan makanan tidak bersih, subjek 4 mengaku memiliki orang 

penting dan mendapatkan tekanan yang positif dari orang 

penting tersebut. Walaupun mendapat tekanan positif namun 

motivasi untuk memenuhi tekanan tersebut negatif. Sikap, norma 

subjektif dan percieved behavioral control yang cenderung 

negatif mempengaruhi subjek memiliki intensi yang negatif 

terhadap perilaku makan makanan bersih. Intensi inilah yang 

diwujudkan dalam perilaku makan makanan tidak bersih. 
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Tabel 5. Tabel Intensitas Tema Subjek 4, 5 

TEMA 
INTENSITAS 

KETERANGAN 

SUBJEK 4 SUBJEK 5 

Outcome 

Expectancies 
- - 

Subjek 4 & 5 keduanya 

tidak memilih makanan 

berdasarkan kebersihan 

dan menganggap 

kebersihan tidak penting. 

Outcome Values -- --- 

Subjek 4 & 5 meyakini 

bahwa makan makanan 

bersih merepotkan dan 

tidak membuat rasanya 

menjadi lebih enak, selain 

itu mereka tetap merasa 

sehat walaupun makan 

makanan kotor. 

Sikap  --- ---- 

Sikap yang dimiliki 

subjek 4 & 5 terhadap 

makan makanan bersih 

negatif. 

Tekanan Orang 

Penting 
 +++ 

Subjek 5 mendapatkan 

dukungan dan dorongan 

yang positif dari orang 

tua. 
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Motivasi Memenuhi 

Tekanan 
 --- 

Subjek 5 tidak memiliki 

keinginan untuk 

memenuhi apa yang 

menjadi harapan dan 

dorongan orang tua. 

Norma Subjektif   +++--- 

Subjek 4 tidak memiliki 

norma subjektif untuk 

perilaku makan, dan 

subjek 5 memiliki norma 

subjektif yang negatif 

dalam perilaku makan 

makanan bersih. 

Keyakinan Akan 

Kontrol 
+- ++ 

Subjek 4 & 5 mengatakan 

bahwa mereka memiliki 

kontrol akan akses 

makanan bersih. 

Keyakinan Akan 

Kemampuan 
+- -- 

Subjek 4 & 5 merasa 

kesulitan karena kurang 

mampu dalam segi waktu 

dan pilihan makanan di 

sekitar kampus. 

Percieved 

Behavioral Control 
++-- ++-- 

Subjek  4 & 5 memiliki 

keyakinan untuk 

mengatasi hambatan yang 

lemah karena memiliki 
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kontrol, namun lemah 

dalam kemampuan. 

Intensi Makan 

Makanan Bersih 
- - 

Subjek 4 & 5  memiliki 

intensi yang negatif 

terhadap perilaku makan 

makanan bersih. 

Intensitas Perilaku 

Makan Makanan 

Bersih 

--- --- 

Subjek 4 & 5 tidak pernah 

memperhatikan 

kebersihan dalam memilih 

makanan, bahkan 

makanan yang mereka 

ketahui kotor tetap 

dikonsumsi. 

Durasi Perilaku 

Makan Makanan 

Bersih 

- - 

Subjek 4 & 5 memulai 

makan makanan tidak 

bersih sejak kuliah. 

Frekuensi Perilaku 

Makan Makanan 

Bersih 

- - 

Subjek 4 & 5 tidak pernah 

memperhatikan 

kebersihan dalam perilaku 

makan. 
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Tabel 6. Matriks Antar Tema Subjek 1, 2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OE OV S KOP MMT NS KKO KKE PBC I P 

OE  

 -         

OV  

 -----         

S  

        ------  

KOP  

    +++      

MMT  

    ---      

NS  

        +++---  

KKO  

       ++-   

KKE  

       +---   

PBC  

        +++----  

I  

         - 

P            

Keterangan: 

OE : Outcome 

Expectancies 

OV : Outcome 

Values 

S : Sikap 

KOP : Keyakinan 

akan Pendapat 

Orang Penting 

MMH : Motivasi 

Memenuhi 

Tekanan 

NS : Norma 

Subjektif 

KKO : Keyakinan 

akan Kontrol 

KKE : Keyakinan 

akan Kemampuan 

PBC : Percieved 

Behavioral Control 

I : Intensi 

P : Perilaku Makan 

Makanan Bersih 
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Perilaku Makan 

Makanan Bersih 

 Intensitas 

- Tidak memperhatikan 

kebersihan makanan 

dan tempat makan 

dalam merencanakan 

dan memilih makanan. 

- Tetap makan makanan 

yang terkena debu dan 

dikerubungi lalat. 

- Tetap makan makanan 

yang terbuat dari 

bahan kotor. 

 Durasi 

Sejak awal masuk kuliah. 

 Frekuensi 

Tidak pernah 

memperhatikan 

kebersihan makanan. 

Intensi 

Sampai saat ini 

kedua subjek tidak 

memiliki niat untuk 

makan makanan 

bersih. 

Penilaian terhadap Makan 

Makanan Bersih 

Kedua subjek merasa makan 

makanan bersih tidak penting. 

Menurut mereka, makan 

makanan bersih merepotkan, 

tidak menjamin rasa yang lebih 

enak, membuat capai, dan 

makan makanan kotor pun tidak 

membahayakan gangguan 

kesehatan. 

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 

Kedua subjek memiliki 

keyakinan yang tidak terlalu 

tinggi, karena merasa mampu 

mengontrol dan memiliki 

kemampuan masalah akses, 

namun untuk proses pembuatan 

dan jumlah tempat makan bersih 

subjek merasa tidak memiliki 

kontrol dan tidak mampu. 

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 

Outcome Value 

 Tetap sehat walau makan makanan kotor 

 Walaupun pernah sakit, pemulihan cepat, sehingga subjek 

tidak khawatir. 

 Makan makanan bersih sangat merepotkan. 

 Subjek menganggap makanan kurang bersih dan murah lebih 

enak rasanya. 

 Makanan dekat jadi pilihan karena membuat mahasiswa tidak 

capai. 

Outcome Expectancies 

 Memilih makanan yang murah, enak, porsi banyak, apa yang 

sedang diinginkan, langganan, dekat, praktis dan cepat, tidak 

perlu bersih. 

Keyakinan Akan Kontrol 

 Dapat mengontrol masalah akses. 

 Dapat mencari makanan bersih yang jauh. 

 Tidak memiliki kontrol dalam proses pembuatan makanan 

Keyakinan Akan Kemampuan 

 Susah mendapat makanan bersih di sekitar kos. 

 Tidak memiliki waktu yang cukup. 

 Subjek memiliki aplikasi untuk mengatasi akses. 

 Subjek tidak memiliki kemampuan untuk mengatur jumlah 

tempat makan bersih di sekitar kamus. Bagan 9: Dinamika Psikologis Subjek denganPerilaku Makan Makanan Tidak Bersih 
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3. Rangkuman Seluruh Subjek  

Secara garis besar perilaku makan makanan bersih pada 

mahasiswa kos pada penelitian ini memiliki dinamika yang 

hampir sama dengan Theory of Planned Behaviour. Namun 

terdapat perbedaan yang menarik terkait dengan tinggi 

rendahnya pengaruh dari faktor faktor tertentu seperti sikap dan 

juga percieved behavioral control. Selain itu, peneliti juga 

menemukan beberapa hal dalam teori yang tidak muncul dalam 

dinamika perilaku makan makanan bersih pada mahasiswa kos, 

seperti norma subjektif dan pengaruh secara langsung percieved 

behavioral control terhadap perilaku yang terkait.  

Berdasarkan penjabaran sebelumnya terlihat bahwa subjek 

dengan perilaku makan makanan bersih dan subjek dengan 

perilaku makan makanan tidak bersih memiliki perbedaan yang 

signifikan pada aspek sikap atau penilaian terhadap perilaku. 

Subjek  yang memiliki perilaku makan makanan bersih menilai 

perilaku tersebut secara positif berdasarkan outcome 

expectancies dan outcome values, sedangkan subjek dengan 

perilaku makan makanan tidak bersih memiliki outcome 

expectancies dan outcome values yang negatif. Temuan ini 

menunjukkan bahwa aspek sikap memiliki pengaruh yang cukup 

kuat pada kelima subjek.  

Percieved behavioral control dari kelima subjek tidak 

menunjukkan perbedaan yang signifikan. Secara keseluruhan 
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subjek menunjukkan adanya intensitas positif dan negatif dalam 

percieved behavioral control. Lebih lanjut,  percieved 

behavioral control yang muncul pada subjek 1, 2, 3 lebih banyak 

menunjukkan intensitas positif daripada negatif, sedangkan pada 

subjek 4 dan 5 menunjukkan jumlah intensitas positif dan negatif 

yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa subjek dengan 

intensi serta perilaku makan makanan bersih memiliki percieved 

behavioral control yang lebih positif dibandingkan dengan 

subjek yang berperilaku makan makanan tidak bersih. 

Selain itu, intensi pada empat dari lima subjek penelitian 

kali ini hanya dipengaruhi oleh aspek sikap dan percieved 

behavioral control dan hanya satu subjek yang dipengaruhi juga 

oleh norma subjektif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa 

norma subjektif tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap 

perilaku makan makanan bersih, bahkan pada beberapa individu 

sama sekali tidak menjadi pertimbangan. Temuan yang menarik 

lainnya terkait dengan intensi muncul pada penelitian ini. Pada 

kelima subjek terlihat bahwa intensi yang muncul memiliki 

intensitas yang rendah, namun perilaku subjek baik positif 

maupun negatif memiliki intensitas yang cukup tinggi. 

B. Pembahasan 

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa 

aspek sikap atau penilaian individu terkait perilaku makan makanan 

bersih memegang peranan yang penting dalam menentukan intensi 
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makan makanan bersih. Perbedaan yang sangat mencolok terlihat 

pada aspek sikap antara subjek yang memiliki makan makanan 

bersih dan makan makanan tidak bersih. Subjek dengan perilaku 

makan makanan bersih memiliki intensitas sikap positif yang tinggi, 

demikian pula pada subjek dengan perilaku makan makanan tidak 

bersih memiliki intensitas negatif yang tinggi pada sikap. Temuan ini 

sesuai dengan temuan dari Grønhøj, dkk. (2012) yang menyebutkan 

bahwa sikap atau penilaian personal subjek dan percieved behavioral 

control merupakan dua aspek yang memegang peranan yang positif 

terhadap perilaku. Lebih lanjut lagi digambarkan bahwa kedua aspek 

tersebut merupakan aspek paling penting dalam menentukan intensi 

subjek terhadap perilaku makan. Sesuai dengan temuan peneliti 

dalam penelitian kali ini yang menunjukkan bahwa aspek sikap dan 

percieved behavioral control memiliki pengaruh terhadap intensi 

subjek terhadap makan makanan bersih, sedangkan norma subjektif 

tidak memiliki pengaruh, bahkan tidak muncul pada empat dari lima 

subjek.  

Berdasarkan data yang diperoleh terdapat hasil yang menarik 

pada aspek sikap. Peneliti mendapatkan bahwa tidak semua 

outcome expectancies memiliki outcome values yang mendasari 

dan memperkuat. Pada beberapa subjek terdapat outcome 

expectancies yang muncul tanpa outcome values. Hal yang sama 

terjadi sebaliknya dimana terdapat outcome values yang tidak 

muncul lebih lanjut dalam outcome expectancies. Menurut Theory 

of Planned Behaviour, disebutkan bahwa kedua aspek tersebut 
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berdinamika membentuk sikap atau penilaian terhadap sebuat 

perilaku (Ajzen, 1991). Teori tersebut menyebutkan bahwa 

seharusnya kedua aspek tersebut saling berkesinambungan, namun 

hal yang berbeda terjadi dengan data yang diperoleh peneliti.  

Berdasarkan data yang diperoleh terlihat bahwa subjek 1, 2, 3, 

5 tidak memiliki orang penting dalam perilaku makan makanan 

bersih, yang artinya norma subjektif keempat subjek tersebut tidak 

muncul. Hal ini dapat dikaitkan dengan temuan Grønhøj, dkk. 

(2012) yang juga menunjukkan bahwa usia remaja adalah usia 

dimana individu mulai bertindak mandiri dalam mengambil 

keputusan. Mahasiswa menurut Arnett (2009) pada dasarnya belum 

pada usia yang sepenuhnya dewasa melainkan berada pada tahap 

emerging adulthood. Pada tahapan ini, banyak perubahan yang 

mulai terjadi pada remaja untuk mempersiapkan diri memasuki usia 

dewasa, diantaranya memilih karir, menyelesaikan pendidikan dan 

mengembangkan diri menjadi lebih mandiri (Arnett, 2009 ; 

Anonim, 1991). Berdasarkan teori tersebut, ketidakmunculan 

norma subjektif merupakan hasil dari proses perubahan dalam 

pengambilan keputusan individu.  

Selain itu berdasar teori lainnya menurut Anantatmula (dalam 

Luntungan, Hubeis, Sunarti, & Maulana, 2014), subjek yang 

digunakan peneliti masuk dalam kategori generasi Y. Salah satu 

karakteristik dari generasi Y yaitu memiliki kepercayaan diri yang 

tinggi, independen dan kurangnya hubungan sosial yang hangat. 

Teori tersebut dapat menjelaskan temuan peneliti secara lebih lanjut 
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bahwa subjek penelitian kali ini, yang merupakan generasi Y, 

merupakan generasi yang lebih individual dan tidak terlalu 

memiliki hubungan sosial yang hangat. Kedua hal tersebut yang 

menyebabkan norma subjektif yang rendah pada keempat subjek 

penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa usia individu 

memang mempengaruhi apakah norma subjektif akan muncul 

dalam dinamika psikologis individu. Penelitian (Utami, 2007) 

menunjukkan bahwa norma subjektif memengaruhi intensi secara 

kuat karena penelitian dilakukan pada kalangan usia yang berada 

pada generasi X yang lebih kolektivis dibanding generasi Y. 

Teori yang sama menurut Ajzen (1991) menyebutkan bahwa 

percieved behavioral control juga memiliki pengaruh secara tidak 

langsung terhadap perilaku makan makanan bersih. Pada penelitian 

kali ini hubungan tidak langsung antara percieved behavioral 

control dan perilaku makan makanan bersih tidak terlalu nampak, 

namun tetap memiliki pengaruh terhadap intensi subjek. Hal ini 

serupa dengan yang temuan pada penelitian Utami (2007) yang 

juga menemukan bahwa percieved behavioral control memang 

tidak memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku.  

Temuan menarik lainnya merupakan intensitas dari intensi 

yang tidak tinggi namun menghasilkan perilaku yang memiliki 

intensitas tinggi baik positif maupun negatif. Hampir seluruh subjek 

hanya menyebutkan niat atau tidak berniat untuk berperilaku makan 

tertentu namun tidak membahas lebih lanjut kesiapannya dan hanya 

menyebutkan ketika diberi pertanyaan terkait. Temuan yang serupa 
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dilaporkan dalam penelitian Utami (2007) yang menunjukkan 

bahwa intensi memiliki pengaruh yang lemah terhadap perilaku 

seseorang. Hal tersebut mungkin terjadi karena perilaku merupakan 

luaran dari intensi, sehingga kebanyakan subjek memandang 

perilaku langsung keluar tanpa intensi atau kesiapan perencanaan 

yang tinggi. Selain itu hal tersebut terjadi karena individu kerap kali 

melakukan suatu perilaku tanpa kesiapan maupun perencanaan 

yang matang sehingga muncul sebagai intensitas intensi yang 

lemah. 

Lebih lanjut, dinamika psikologi yang ditunjukkan oleh 

subjek penelitian kali ini memiliki alur yang hampir sama dengan 

Theory of Planned Behaviour. Walau memiliki alur yang hampir 

sama, namun ada beberapa perbedaan yang cukup mencolok antara 

data yang didapatkan dan yang dikemukakan dalam Theory of 

Planned Behaviour. Berdasarkan teori, sebuah perilaku muncul 

karena didorong oleh intensi akan perilaku terkait selain itu 

disebutkan bahwa perilaku merupakan perwujudan dari seberapa 

besar intensi atau derajat kesiapan yang dimiliki individu (Ajzen, 

1991). Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang berbanding lurus antara intensi dan perilaku makan 

makanan bersih. Subjek dengan intensi yang positif memiliki 

perilaku makan makanan bersih baik dilihat dari segi intensitas, 

durasi, maupun frekuensi. Sedangkan subjek dengan intensi negatif 

memiliki perilaku makan makanan tidak bersih baik dalam segi 

intensitas, frekuensi dan durasi. Dari hasil penelitian terlihat bahwa 
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intensi mempengaruhi perilaku secara langsung karena dengan 

kesiapan positif yang dimiliki subjek, makan subjek akan 

berperilaku sesuai dengan kesiapan tersebut. 

C. Kelemahan Penelitian 

Pada penelitian kali ini peneliti menyadari bahwa terdapat 

kelemahan dalam proses pengambilan data. Pada penelitian ini, 

peneliti memilih mahasiswa dengan perilaku makan makanan bersih 

berdasarkan intensitas subjek dalam memperhatikan kebersihan 

dalam proses pertimbangan, perencanaan, dan memilih makanan 

yang akan dikonsumsi. Peneliti memiliki keterbatasan dalam 

kemampuan untuk mengukur higienitas makanan sesuai dengan 

standar yang umumnya digunakan ahli pangan. Hal tersebut 

menyebutkan kriteria makan makanan bersih sebenarnya masih 

dapat dipersempit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


