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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latara Belakang 
 

Kesehatan merupakan suatu kebutuhan bagi manusia dalam 

menjalani kehidupan. Menurut Maslow (dalam Walgito, 2004, hal. 79) 

kebutuhan dasar manusia terbagi menjadi lima, kebutuhan-kebutuhan 

atau needs itu adalah kebutuhan fisiologis, kebutuhaan akan rasa aman, 

kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki, kebutuhan akan penghargaan, 

dan kebutuhan untuk aktualisasi diri. Kebutuhan akan rasa aman dan 

perlindungan dibagi menjadi perlindungan fisik dan psikologis, 

perlindungan fisik meliputi perlindungan atas ancaman terhadap tubuh 

yang dapat membahayakan fisik seperti halnya ancaman penyakit 

(Hidayat, 2006, hal. 8).  

Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi kesehatan dan fungsi 

fisik seseorang adalah faktor makanannya (Kuncaraf dalam Pratiwi & 

Kumolohadi, 2009, hal. 3). Makanan tidak hanya mempengaruhi 

kesehatan fisik seseorang tetapi juga mempengaruhi kesehatan psikis 

individu, maka pola makanan akan sangat mempengaruhi jiwa dan raga 

seseorang (Cahyana dalam Pratiwi & Kumolohadi, 2009, hal. 3). 

Perubahan pola makan didasari adanya perubahan gaya hidup. Sebagai 

contoh, kebiasaan masyarakat sekarang ini adalah senang mengkonsumsi 

makanan cepat saji atau lebih sering dikenal dengan istilah fast food. 

Gaya hidup kota yang serba praktis, memungkinkan masyarakat modern 

sulit untuk menghindar dari fast food (Andriani dalam Sinaga 2016, hal. 

7). Menurut Septiyani (dalam Sinaga, 2016, hal.8-9) ada beberapa 

dampak negatif mengkonsumi makanan cepat saji yaitu meningkatkan 
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risiko serangan jantung, meningkatkan berat badan, meningkatkan risiko 

kanker, memicu diabetes, serta memicu tekanan darah tinggi. 

Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mulai 

meningkat, bagi individu yang memiliki aktivitas tinggi kesehatan 

merupakan suatu keharusan. Pola makan sehat sudah mulai mereka 

perhatikan karena dirasakan sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan 

kebugaran serta kinerja kerja mereka (Khomsan & Anwar, 2008, hal.11). 

Upaya yang dapat dilakukan manusia agar dapat hidup sehat tanpa 

meninggalkan dunia modern yang dijalaninya adalah dengan berusaha 

menyelaraskan diri dengan alam, salah satu cara yang dapat ditempuh 

yaitu dengan menerapkan pola makan vegetarian (Susianto, Widjaja & 

Mailoa, 2007, hal. 6). Salah satu alasan meningkatnya jumlah orang yang 

memilih pola makan vegetarian yaitu alasan kesehatan. Beberapa alasan 

lainnya mengapa orang memilih menjadi vegetarian antara lain karena 

kepedulian akan lingkungan dan kesejahteraan hewan, alasan ekonomi, 

pertimbangan etik, persoalan kelaparan dunia, dan alasan ajaran agama  

( Anonim, 2009, hal. 1266). 

Pola makan vegetarian berarti pola makan yang memfokuskan 

hanya mengkonsumsi sayuran dan bahan makanan nabati lainnya serta 

berpantang daging termasuk produk-produk turunannya (Subroto, 2008, 

hal.106). Vegetarian dibagi menjadi beberapa kelompok, kelompok 

vegetarian disebut vegan (pure vegetarian-vegetarian murni). Selain 

vegetarian murni, terdapat kelompok lacto vegetarian (vegetarian yang 

masih mengonsumsi susu beserta hasil olahannya) dan lacto-ovo 

vegetarian (vegetarian yang masih diperbolehkan mengonsumsi telur dan 

susu beserta produk olahanya) (Susianto dkk, 2007, hal.6). 

Pratiwi & Kumolohadi (2009) dalam penelitiannya 

mengemukakan faktor yang memengaruhi seseorang untuk menjadi 

vegetarian antara lain faktor kesehatan, faktor kesadaran mengharagai 
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sesama makhluk hidup, faktor kebudayaan dan kesadaran diri mengenai 

pola makan yang salah yang menyebabkan obesitas. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Oxford Vegetarian 

Study para vegetarian memiliki tingkat kematian yang lebih rendah 

dibandingan dengan mereka yang masih mengkonsumsi daging (satu 

minggu sekali mengkonsumsi daging) (Appleby, Thorogood, Mann & 

Key, 1990, hal.530).  

Orang yang paling banyak mengonsumsi makanan berbasis 

hewani adalah yang paling banyak mengidap penyakit kronis dan 

manfaat dari vegetarian dengan mengurangi mengkonsumsi produk 

hewani dapat membantu tubuh mengurangi risiko penyakit kronis 

(Campbell, & Campbell 2013, hal. 7). Namun di sisi lain menghindari 

konsumsi produk hewani dapat mengakibatkan seorang mengalami 

beberapa efek samping yang buruk, seperti kekurangan vitamin B12 

yang dapat menyebabkan tubuh menjadi lemas, anemia, ganguan 

kesehatan serta kesemutan pada bagian lengan dan kaki. Selain beresiko 

kekurangan vitamin B12, seorang yang menjalani pola makan vegetarian 

tanpa mempertimbangkan kebutuhan tubuhnya juga beresiko mengalami 

defisiensi atau kekurangan Zinc. Zinc sangat berperan penting dalam 

tubuh dalam membantu menyembuhkan luka dan meningkatkan fungsi 

dari indera perasa atau pengecap. Apabila tubuh kita mengalami 

kekurangan asupan Zinc dapat berakibat kurangnya nafsu makan, rambut 

rontok, mudah terkena infeksi serta gejala lainnya. Individu yang 

menjalani pola makan vegetarian murni, yang hanya mengonsumsi 

sayuran saja beresiko mengalami penipisan kepadatan tulang. Hal 

tersebut dapat terjadi karena kurangnya asupan kalsium yang dibutuhkan 

oleh tubuh. Kalsium dapat kita peroleh dengan mongkonsumsi susu, 

yogurt serta mentega (Candra, 2012).  
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Selain mengalami berbagai macam kekurangan zat maupun 

vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, seorang ibu yang menjalani pola 

makan vegetarian memiliki kecenderungan asi (air susu ibu) dengan 

DHA yang lebih rendah dibandingan dengan seorang ibu yang tidak 

menjalani pola makan vegetarian (Anonim, 2003, hal.756). Hasil 

penelitian Siahaan, Nainggolan & Lestrina (2015, hal. 58) menunjukkan 

ada hubungan antara asupan energi, karbohidrat, dan serat dengan kadar 

trigliserida dan glukosa darah (KGD) sampel komunitas vegetarian, 

dimana hubungan tersebut memiliki keeratan pada tingkat sedang dan 

kuat.  

Hasil penelitian Nai, Adhi & Sutiari (2012, hal 48) menunjukan 

bahwa tidak ada perbedaan kecukupan gizi antara remaja remaja 

vegetarian dan non vegetarian apabila remaja vegetarian memperhatikan 

kuantitas dan merencanakan dengan baik apa yang dimakan. Untuk itu 

perlu disarankan agar penganut vegetarian tetap menjaga keseimbangan 

komsumsi antara energi, karbohidrat, dan serat. Dapat disimpulkan 

bahwa menjalani pola makan vegetarian tidak hanya berdampak positif 

bagi tubuh seperti mengurangi risiko penyakit kronis dan tingkat 

kematian yang lebih rendah , namun terdapat pula dampak negatif yang 

beresiko terhadap tubuh seperti kekurangan vitamin B12, zinc, dan 

kalsium. 

Mengambil keputusan untuk menjalani pola makan vegetarian, 

individu diharapkan dapat benar-benar memahami segala risiko dari 

keputusannya tersebut. Menurut Weelar dan Janis (dalam Pratiwi & 

Kumolohadi, 2009) bahwa setiap orang akan merasa kesulitan bila 

mereka hendak mengambil suatu keputusan yang penting. Apalagi jika 

keputusan tersebut memengaruhi dan mengubah hidup individu. 



5 
 

 
 

Seperti hasil wawancara peneliti dengan salah satu narasumber 

berinisal AL (24 tahun), seorang mahasiswi yang berdomisili di 

Semarang yang mengambil keputusan sebagai vegetarian dan sempat 

menganut pola makan vegetarian selama satu tahun lebih. AL mengambil 

keputusan menjadi seorang vegetarian dengan alasan menjaga kesehatan 

dan life style, untuk alasan kesehatan diakuinya demi menjaga berat 

badan tubuh yang ideal, sedangkan untuk life style dikarenakan 

kecintaanya pada hewan sehingga dirinya merasa tidak adil apabila 

masih memakan hewan. Pada awalnya AL mengakui tidak terlalu sulit 

untuk menjadi seorang vegetarian asalkan selalu mengingat tujuan awal 

menjadi seorang vegetarian dan konsisten dalam memegang pilihan yang 

diambil. Namun, setelah satu setengah tahun menjalani pola makan 

vegetarian AL kemudian memutuskan untuk berhenti menjadi 

vegetarian. Permasalahan yang dihadapi AL dalam menjalankan pola 

makan vegetarian antara lain kurangnya dukungan keluarga karena 

alasan kesehatan, keterbatasan menu vegetarian dan juga mendisiplinkan 

diri di lingkungkan sekitar.  

AL mengaku di minggu awal terkadang merasa jenuh dengan 

menu sayuran setiap harinya dan juga susahnya menolak ajakan teman 

yang mengajak makan di beberapa restoran siap saji yang sangat minim 

menu untuk vegetarian. Beberapa kali AL terpaksa mengiyakan ajakan 

teman dan memakan olahan daging dengan alasan tidak enak, namun 

terkadang menyikapi dengan memesan menu daging yang dicampur 

dengan sayuran dan memberikan olahan daging pada teman yang lain. 

Sebelum memutuskan untuk berhenti, AL sempat mengalami pingsan 

saat melakukan kegiatannya sehari-hari, hal tersebut dikarenakan pola 

makan vegetarian yang tidak seimbang sehingga menyebankan AL 

mengalami tekanan darah rendah.(Wawancara 7/1/2016). 
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Peneliti juga melakukan wawancara pada narasumber lain yang 

sudah selama satu sengah tahun ini menjalani pola makan vegetarian. YP 

(48 tahun) seorang kepala cabang suatu perusahaan yang berdomisili di 

Semarang. YP menjadi seorang vegetarian berawal dari anjuran seorang 

teman dan diperkuat dengan faktor usia demi menjaga kesehatan. Dirinya 

mengaku tidak sulit menjadi seorang vegetarian, dikarenakan adanya 

dukungan keluarga seperti halnya terdapat menu khusus yang dimasak 

untuk dirinya. Disiplin diri dan dukungan dari lingkungan merupakan 

faktor pendukung yang menjadikannya tetap menjalani pola makan 

vegetarian. Permasalahan yang dihadapi YP berada pada bulan-bulan 

pertama menjalani pola makan vegetarian. Ajakan dari rekanan kerja 

atau jamuan makan dari beberapa rekanan bisnis yang sebagian besar 

memberi jamuan berupa olahan daging menjadi permasalahan awal yang 

dihadapi pada bulan-bulan pertama. YP menyikapi hal tersebut dengan 

menceritakan keputusannya menganut pola makan vegetarian, terkadang 

YP juga turut serta mengajak rekanan kerjanya yang rata-rata berusia 40 

tahun untuk menganut pola makan vegetarian. Hingga saat ini YP masih 

menjalani pola makan vegetarian. (Wawancara 5/1/2016). 

Hasil wawancara diatas memberi gambaran bahwa mengambil 

keputusan menjadi seorang vegetarian dan tetap bertahan pada keputusan 

menjadi vegetarian tidaklah mudah. Kedua narasumber dihadapkan pada 

beberapa tantangan ataupun kesulitan yang berbeda-beda. Adapun 

kesulitan yang dihadapi oleh AL yaitu rasa jenuh pada menu olahan 

sayuran, susah menolak ajakan teman untuk mencicipi menu olahan 

daging dan kurangnya dukungan dari keluarga, sedangkan YP merasa 

kesulitan dibulan-bulan awal untuk menghindari ajakan teman 

mengkonsumsi olahan daging. Hal tersebut senada dengan yang 

diungkapkan Pratiwi & Kumolohadi (2009) dalam penelitiannya bahwa 

kesulitan yang dihadapi seseorang dalam mengambil keputusan dan 
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bertahan sebagai vegetarian antara lain kurangnya dukungan keluarga, 

adanya reaksi dari lingkungan sekitar yang kurang dapat menerima dan  

kesulitan memperoleh makanan vegetarian.  

Puspasari (2010, hal.172) mengatakan bahwa agar mampu 

menjalankan diet yang baik diperlukan self disiplince yang merupakan 

kekuatan dalam diri untuk mengatur diri sesuai dengan target dan jadwal 

yang ditetapkan dan memiliki tingkat konsisten yang kuat untuk dapat 

mempertahankan keinginan. Menurut Drever (1986, hal. 68) pengertian 

disiplin lebih menitiberatkan pada persoalan pengendalian perbuatan. 

Pengendalian tersebut dapat terjadi karena ada kekuatan baik berasal dari 

luar maupun dari dalam individu yang bersangkutan. Dalam hal ini AL 

belum memiliki disiplin yang baik dalam menjalani pola makan 

vegetarian. AL belum mampu melakukan kontrol ataupun pengendalian 

diri yang baik terhadap dirinya, sesekali AL mengiyakan ajakan teman-

temannya untuk mencicipi menu olahan daging. Hal tersebut menjadi 

salah satu permasalahan yang menyebabkan AL tidak dapat menjalani 

pola makan vegetarian dengan baik. Pada narasumer YP sudah menjalani 

pola makan vegetarian dan tetap menjadi pelaku vegetarian hingga saat 

ini dikarenakan perilaku disiplin yang dijalankannya. Sebagai seorang 

kepala cabang, perilaku disiplin menjadi bagian dalam aktivitasnya 

sehar-hari. Selain mampu mengendalikan diri dengan baik dan adanya 

dukungan kekuatan dari keluraga menjadikan YP mampu menjalani 

keputusannya sebagai vegetarian. 

Tambunan (2005, hal. 139) menyatakan bahwa disiplin 

merupakan kontrol bagi tingkah laku individu, mana yang diperbolehkan 

dan mana yang tidak diperbolehkan. Tu’u (dalam Gerungan, 2000, 

hal.38) mengemukakan apabila disiplin diterapkan dengan baik akan 

berdampak pada kepribadian seseorang, dengan disiplin seseorang akan 

terbiasa mengikuti aturan yang berlaku dan kebiasaan itu lama-kelamaan 
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akan masuk kedalam dirinya serta perberan dalam membangun pribadi 

yang baik.  

Berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang disebutkan di atas, 

fenomena vegetarian dianggap menarik utuk diteliti. Dari fenomena 

tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana dinamika seseorang dapat 

menjadi vegetarian dan bertahan pada keputusannya menjalani pola 

makan vegetarian. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat diambil 

perumusan masalah, sebagai berikut: bagaimana dinamika seseorang 

menjadi vegetarian dan dapat bertahan pada keputusannya menjalani 

pola makan vegetarian? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika seorang 

menjadi vegetarian dan hal-hal apa saja yang dapat mendukung seorang 

bertahan pada keputusannya menjadi soerang vegetarian. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat dan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran ilmiah dalam pengembangan bidang psikologi 

kesehatan khususnya untuk mengetahui dinamika menjadi vegetarian 

serta aspek-aspek yang mendukung. 
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2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan 

acuan bagi masyarakat yang ingin menjalani pola makan vegetarian 

agar mampu memahami proses dan dinamika menjadi vegetarian.


