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1. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Pola konsumsi pangan merupakan gambaran jenis, porsi, dan ukuran dari makanan yang 

dikonsumsi oleh tiap individu. Dari pola konsumsi pangan, juga terbentuk gambaran 

mengenai seberapa besar kecukupan gizi yang telah terpenuhi. Zat gizi yang diasup 

berguna bagi kesehatan untuk menghasilkan energi, membangun serta memelihara 

jaringan tubuh. Pemenuhan zat gizi pada tiap individu berbeda-beda tergantung dari jenis 

kelamin, usia, dan aktivitas fisiknya. Apabila zat gizi yang diasup telah sesuai dengan 

yang dibutuhkan, maka individu tersebut dapat dikatakan memiliki status gizi yang baik, 

namun pemenuhan zat gizi tidaklah mudah, sehingga permasalahan yang berkaitan 

dengan status gizi dapat terjadi pada setiap individu di setiap tahapan siklus kehidupan. 

Oleh karena hal tersebut, diperlukan kesadaran pemenuhan gizi mulai dari sedini 

mungkin. Kesadaran pemenuhan gizi dapat diimplementasikan dengan cara menerapkan 

pola makan seimbang secara kuantitas maupun kualitasnya sesuai dengan kebutuhan gizi 

tiap individu mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serta mineral. Terlebih 

pemenuhan vitamin dan mineral memang harus dimulai sejak dini bahkan ketika masih 

dalam kandungan. Oleh karena itu, peran keluarga sangat penting dalam mendukung 

pemenuhan nutrisi terutama vitamin dan mineral dalam tubuh (Kemenkes RI, 2014).  

 

Pada kenyataannya, asupan gizi seimbang di Indonesia terbilang rendah, terutama untuk 

pengonsumsian sayur. Bila dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Hermina dan 

Prihatini (2016), kecenderungan masyarakat Indonesia mengonsumsi sayur sebesar 73,9 

gram/orang/hari sedangkan berdasarkan anjuran dari WHO (World Health Organization) 

sebaiknya sayur dikonsumsi sebanyak 250 gram/orang/hari (Kemenkes RI, 2014). 

Sebagai salah satu gerakan dalam mewujudkan Food Smart City di Kota Surakarta, Gita 

Pertiwi yang merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di kota tersebut 

melakukan sebuah penelitian “Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Surakarta Berbasis 

Makanan Pokok dan Sayuran”. Penelitian ini merupakan hasil kerjasama dengan Unika 

Soegijapranata Semarang dan dua LSM lainnya. Penelitian ini penting dilakukan karena 

mengingat pengonsumsian sayur di kota Surakarta juga tidak terlalu tinggi apabila 
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dilansir dari Badan Pusat Statistik (2017) Kota Surakarta, dalam satu bulan pengeluaran 

yang digunakan untuk membeli makanan berbasis sayuran sebesar Rp. 21.919,-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Peta Kota Surakarta 

 

Kota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan Kota Solo merupakan salah satu ikon 

Provinsi Jawa Tengah. Dalam kota ini, terdapat 5 kecamatan yang terdiri dari Kecamatan 

Banjarsari, Laweyan, Serengan, Jebres, dan Pasar Kliwon (Gambar 1). Dari kelima 

kecamatan tersebut, Kecamatan Banjarsari merupakan kecamatan terluas dengan jumlah 

kelurahan paling banyak dari kecamatan lainnya. Dengan memiliki total 13 kelurahan, 

Kecamatan Banjarsari memiliki kepadatan penduduk yang paling tinggi di Kota Surakarta 

dilansir dari Badan Pusat Statistik (2017). 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Gizi Seimbang 

Untuk menjalani aktivitas fisik secara normal, setiap individu membutuhkan gizi yang 

seimbang sesuai dengan kebutuhannya. Pemenuhan tersebut harus dilakukan sejak dini 

karena masalah gizi dapat terjadi sejak dalam kandungan. Untuk itu, pemerintah 
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khususnya dalam bidang kesehatan telah memprioritaskan seluruh keluarga di Indonesia 

untuk menjadi Keluarga Sadar Gizi (KADARZI). Tujuan utama dari dibentuknya 

KADARZI adalah dengan maksud agar setiap keluarga di Indonesia menjadi keluarga 

yang dapat mengenal, mencegah, serta dapat menangani masalah gizi pada setiap 

anggotanya (DepKes RI, 2007). 

 

Salah satu syarat untuk memenuhi kebutuhan gizi yang seimbang, adalah dengan 

mengkonsumsi beranekaragam jenis pangan sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan 

mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, hingga mineral. Menurut Kementrian 

Kesehatan RI (2014) Tumpeng Gizi (Gambar 2) menunjukkan panduan pengkonsumsian 

karbohidrat (beras, jagung, umbi-umbian) sebesar 3-4 porsi, aneka jenis sayuran 3-4 

porsi, aneka jenis buah 2-3 porsi, aneka jenis protein 2-4 porsi, gula sebanyak 4 sendok 

makan, garam sebanyak 1 sendok teh, dan minyak sebanyak 5 sendok makan. 

Gambar 2. Tumpeng Gizi Seimbang 
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Dalam tumpeng gizi seimbang, panduan yang diberikan masih dalam satuan porsi. Untuk 

itu satuan porsi dapat dikonversi menjadi satuan gram dan Ukuran Rumah Tangga (URT) 

seperti yang tertera pada Tabel 1. Satuan gram dan Ukuran Rumah Tangga (URT) didapat 

dari panduan tabel daftar penukar bahan pangan yang diberikan juga oleh Kementrian 

Kesehatan RI (2014). 

 

Tabel 1. Daftar Bahan Pangan Gizi Seimbang dalam Gram dan Ukuran Rumah Tangga 

(URT) 

Jenis Bahan Pangan Porsi Berat (g) URT 

Karbohidrat 3-4 300-400 2 ¼ - 3 gelas 

Sayuran 3-4 300-400 2 ½ gelas 

Buah-buahan 2-3 100-150 2-3 buah pisang ambon 

Protein 2-4 200-400 4-8 potong sedang tahu 

  80-160 2-4 potong sedang ikan segar 

Gula - 40 4 sdm 

Garam - 2 1 sdt 

Minyak - 75 5 sdm 

(KemenKes RI, 2014). 

 

Dalam Tabel 1. dapat diketahui bahwa untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang maka 

setiap individu wajib mengonsumsi beragam jenis bahan pangan. Rekomendasi bahan 

pangan gizi seimbang yang dianjurkan dilengkapi dengan porsi, satuan gram dan URT. 

Pengonsumsian sayuran yang direkomendasi adalah sebanyak 3-4 porsi atau setara 

dengan 300-400 gram atau 2 ½ gelas apabila dalam Ukuran Rumah Tangga.  

 

1.2.2. Angka Kecukupan Gizi 

Angka Kecukupan Gizi (AKG) merupakan standar kecukupan asupan zat gizi yang 

direkomendasi untuk masyarakat Indonesia. AKG pada tiap individu tergantung dari jenis 

kelamin, umur, berat dan tinggi badan, serta adanya aktifitas khusus seperti ibu hamil. 

Nilai AKG pada tiap individu dapat digunakan untuk mengetahui persen (%) AKG, yang 

dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu : tingkat nasional, kelompok/rumah tangga, dan 

perorangan. Untuk mengetahui % AKG pada suatu kelompok/rumah tangga, dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

% AKG = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑠𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑧𝑎𝑡 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘/𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑘𝑒𝑏𝑢𝑡𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝑘𝑒𝑙𝑜𝑚𝑝𝑜𝑘/𝑟𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎
 x 100 
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Hasil dari % AKG dapat diklasifikasikan menjadi empat tingkat, yaitu : 

≥100% AKG = Baik 

80-99% AKG  = Sedang 

70-80% AKG  = Kurang 

<70% AKG  = Defisit  

(Supariasa, 2001). 

 

1.2.3. Zat Gizi pada Sayur 

1.2.3.1.  Mikronutrien 

Anjuran yang diberikan World Health Organization (WHO) adalah setiap individu 

mengonsumsi sayuran dan buah-buahan sebanyak 400 g setiap harinya (250 g sayur dan 

150 g buah) (Agudo, 2005). Anjuran tersebut diberikan karena sayuran merupakan bahan 

pangan dengan kandungan mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Mikronutrien 

adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang kecil. Peran dari mikronutrien 

adalah untuk menjaga kelangsungan metabolisme dalam tubuh manusia. Terlebih lagi 

mikronutrien tidak dapat disintesis oleh tubuh sehingga untuk mencukupi kebutuhannya 

dalam sehari, tiap individu memerlukan pengonsumsian bahan pangan yang kaya akan 

kandungan mikronutrien. Pada umumnya vitamin diperlukan pada setiap reaksi kimia 

dalam tubuh, sehingga adanya kekurangan maupun kelebihan asupan vitamin akan 

mengganggu jalannya reaksi tersebut (Kuntaraf dan Kuntaraf, 1999). Vitamin terbagi 

menjadi dua kelompok, yaitu larut lemak dan larut air. Vitamin larut lemak terdiri dari 

vitamin A, D, E, dan K. Vitamin larut lemak yang dikonsumsi akan dicerna dan disimpan 

dengan bantuan lemak, sedangkan vitamin larut air terdiri dari vitamin B dan C yang 

harus dikonsumsi setiap hari karena sifatnya yang larut dalam air sehingga kelebihan 

asupan kedua vitamin tersebut akan terlarut dalam air dan ikut dikeluarkan dari tubuh 

(Pardede, 2003). Berikut manfaat dan sumber vitamin dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Jenis, Manfaat, dan Sumber Vitamin yang Dibutuhkan Oleh Tubuh 

Jenis Vitamin Manfaat Sumber 

Vitamin A 
(retinol) 

Memelihara kesehatan mata, 
differensiasi sel, menjaga 

kekebalan tubuh. 

Sayuran dan buah berwarna hijau 
tua dan jingga seperti daun 

singkong, bayam, wortel, buncis, 

pepaya, mangga, jeruk; telur, susu, 

mentega. 
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Jenis Vitamin Manfaat Sumber 

Vitamin E 

(filokuinona) 

Memelihara kesehatan sel darah 

merah. 

Minyak sayur, biji-bijian, sayuran 

hijau.  

Vitamin K 

(tokoferol) 

Membantu proses pembekuan 

darah. 

Sayuran hijau seperti kembang kol, 

brokoli, bayam, buncis; hati, susu, 

telur. 

Vitamin B1 

(thiamin) 

Mengonversikan karbohidrat 

menjadi energi. 

Daging, telur, biji-bijian, roti 

fortifikasi, sereal. 

Vitamin B2 

(riboflavin) 

Mengonversikan karbohidrat  

menjadi energi, menghasilkan 

sel darah merah. 

Hati, susu, keju, sayuran berdaun 

hijau, sereal. 

Vitamin B3 

(niasin) 

Mengonversikan karbohidrat, 

lemak, dan protein  menjadi 

energi, memelihara fungsi 

saraf. 

Daging merah, ikan, sereal, biji-

bijian.  

Vitamin B6 

(piridoksin) 

Membantu mengubah protein 

menjadi energi, membantu 

fungsi otak dan saraf, 

membantu pembuatan sel darah 

merah. 

Daging merah, daging ayam, ikan, 

biji-bijian, buah-buahan, sayuran 

hijau. 

Vitamin B9 

(asam folat) 

Membantu pembentukan sel 

darah merah dan DNA. 

Sayuran berdaun hijau, hati, daging 

ayam, hati.  

Vitamin B12 

(kobalamin) 

Membantu pembentukan sel 

darah merah, penting bagi 

menjalankan fungsi sel saraf. 

Daging merah, daging ayam, susu, 

telur.  

Vitamin C 

(asam 

askorbat) 

Menjaga kesehatan gigi, gusi, 

pembuluh darah, pembentukan 

kolagen, antioksidan. 

Citrus fruits, stroberi, tomat, 

brokoli, bayam, paprika.  

(Sunardi, 2015). 

 

Pada Tabel 2. diketahui bahwa setiap vitamin memiliki manfaat dan sumber yang 

berbeda-beda. Sumber vitamin didapatkan dari bahan pangan nabati dan hewani. Selain 

jenis vitamin B1, B3, B12, dan D lebih banyak didapat pada bahan pangan nabati. 

Pengonsumsian beragam jenis bahan pangan dapat memenuhi kebutuhan vitamin. 

 

Sama halnya dengan vitamin, peran mineral juga diperlukan dalam tubuh manusia 

walaupun dalam jumlah yang kecil untuk memelihara fungsi tubuh secara keseluruhan 



7 

 

 

  

mulai dari sel, jaringan, hingga organ tubuh. Adanya keseimbangan mineral dalam tubuh 

juga berpengaruh terhadap fungsi kerja enzim, pemeliharaan keseimbangan asam basa, 

serta pemeliharaan kepekaan otot dan saraf terhadap suatu rangsangan (Fitriani, 2012). 

Adanya defisiensi pada mineral dapat memberi dampak yang serius seperti  mengganggu 

sebagian ataupun keseluruhan fungsi tubuh, mengakibatkan daya tahan tubuh menjadi 

rendah sehingga rentan terhadap penyakit (Ali dan Tsou, 1997). Berikut manfaat dan 

sumber mineral dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Jenis, Manfaat, dan Sumber Mineral yang Dibutuhkan Oleh Tubuh 

Jenis Mineral Manfaat  Sumber  

Kalsium (Ca) Pembentukan tulang dan gigi, 

membantu pembekuan darah, fungsi 

saraf da otot. 

Dairy products, sayuran 

hijau gelap, kacang-

kacangan.  

Fosfor (P) Pembentukan tulang dan gigi, 

keseimbangan asam-basa. 

Dairy products, daging 

merah, daging unggas, 

ikan, biji-bijian. 

Magnesium 

(Mg) 

Pembentukan tulang, membantu 

fungsi saraf, dan membantu proses 

metabolik tubuh. 

Sayuran hijau gelap, biji-

bijian, ikan, daging merah, 

daging unggas. 

Natrium (Na) Menjaga keseimbangan asam-basa, 

memelihara keseimbangan cairan 

tubuh, mengatur volume darah, 

transmisi saraf dan kontraksi otot. 

Garam dapur.  

Klorida (Cl) Menjaga keseimbangan asam-basa, 

memelihara keseimbangan cairan 

tubuh, membentuk getah lambung. 

Garam dapur. 

Kalium (K) Menjaga keseimbangan asam-basa, 

cairan dan fungsi saraf dalam tubuh. 

Dairy products, buah-

buahan, sayuran, biji-

bijian.  

Sulfur (S) Produksi jaringan ikat yang kaku 

seperti tulang rawan. 

Daging, ikan, dan bahan 

pangan kaya protein 

lainnya. 

Zat Besi (Fe) Membantu metabolisme energi, 

mengangkut oksigen dalam darah. 

Daging, telur, sayuran 

hijau, biji-bijian. 

Tembaga (Cu) Transpor elektron, koenzim 

metabolisme besi. 

Seafood, kacang polong. 
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Jenis Mineral Manfaat Sumber 

Seng (Zn) Pertumbuhan dan 

perbaikan jaringan untuk 

mempercepat pemulihan 

sakit. 

Seafood, biji-bijian, dairy 

products.  

Mangan (Mn) Kofaktor enzim. Kacang-kacangan, 

sayuran, buah. 

Iodin (I) Komponen hormon tiroid Seafood,garam beryodium. 

Selenium (Se) Sebagai antioksidan. Seafood, hati, ginjal, 

daging, serealia. 

Kromium (Cr) Metabolisme karbohidrat 

dan lipid. 

Daging, sayuran. 

Molibdenum (Mo) Kofaktor enzim. Susu, hati, serealia. 

Kobalt (Co) Mematangkan sel darah 

merah, menormalkan 

fungsi sel tubuh. 

Daging, hati, ginjal, dairy 

products.   

(Sunardi, 2015). 

Pada Tabel 3. diketahui bahwa mineral memiliki manfaat dan sumber yang berbeda-beda. 

Sumber mineral didapat dari bahan pangan nabati dan hewani. Kalsium, fosfor, 

magnesium, kalium, dan zat besi merupakan mineral yang banyak bersumber pada bahan 

pangan nabati. Pengonsumsian beragam jenis bahan pangan dapat memenuhi kebutuhan 

mineral.  

 

1.2.3.2. Makronutrien 

Makronutrien adalah zat gizi yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar. Sumber utama  

makronutrien adalah karbohidrat, protein, dan lemak. Dalam bahan pangan, ketiga 

sumber makronutrien tersebut merupakan zat gizi penghasil energi terbesar dalam tubuh. 

Sebaliknya  vitamin dan mineral tidak dapat menghasilkan energi, sehingga kandungan 

energi dalam sayur menjadi rendah. Selain sebagai penghasil energi, zat gizi makro 

berfungsi untuk membangun otot, memperbaiki jaringan yang rusak (Rachmat dan 

Zulfianto, 2017). 
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1.2.4. Survey Konsumsi Pangan 

Menurut Supariasa (2001), terdapat beberapa metode yang digunakan untuk mengetahui 

pola makanan seseorang, contohnya seperti dengan menggunakan Food Frequency 

Questionnaire (FFQ) dan Recall Diet 24 jam. FFQ merupakan metode yang digunakan 

untuk mengetahui kebiasaan responden terhadap pengonsumsian  beberapa bahan pangan 

selama kurun waktu tertentu seperti hari, minggu, bulan, hingga tahun. Bahan pangan 

yang dicantumkan dalam kuisioner biasanya adalah bahan pangan yang tidak asing dan 

sering ditemui oleh respondennya.  

 

Tidak sesederhana FFQ, tujuan dari metode Recall Diet 24 Jam adalah untuk mengetahui 

rata-rata pengonsumsian bahan pangan oleh responden dengan mencatat jenis dan jumlah 

bahan pangan yang dikonsumsi responden pada hari sebelumnya selama 24 jam penuh. 

Metode ini kurang representatif apabila hanya dilakukan 1 kali (1x24 jam) saja. Oleh 

karena itu, metode ini sebaiknya dilakukan minimal 2 kali tanpa berturut-turut sehingga 

hasilnya lebih optimal. Banyak persiapan yang dibutuhkan sebelum melakukan 

wawancara seperti alat bantu yang digunakan ketika melakukan wawancara. Alat bantu 

diperlukan petugas untuk melakukan konversi dari URT (Ukuran Rumah Tangga) ke 

satuan gram. Alat bantu yang digunakan untuk mendapatkan data kuantitatif adalah 

menggunakan sendok, piring, gelas, atau dari alat peraga (food model) yang didapat dari 

menimbang langsung contoh bahan pangan yang sekiranya dikonsumsi oleh narasumber 

(Supariasa, 2001). Contoh food model dapat dilihat pada Lampiran 8. 

 

Data yang didapat dari responden dapat dikembangkan untuk mengetahui besarnya 

persen (%) AKG dengan cara menghitung zat gizi dari setiap bahan pangan yang 

dikonsumsi oleh responden menggunakan pedoman seperti Daftar Komposisi Bahan 

Makanan (DKBM) atau USDA (United States Department of Agriculture) Food 

Composition Database untuk mendapatkan informasi tentang nutrisi pada suatu bahan 

pangan (USDA, 2017). Hasil dari perhitungan zat gizi dibandingkan dengan Angka 

Kecukupan Gizi (AKG) untuk Indonesia, sehingga dapat diketahui berapa besar persen 

(%) AKG yang telah didapat. 
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Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk mendapatkan 

hasil penelitian dengan optimal diperlukan metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan. 

Beberapa faktor penting yang harus diperhatikan adalah : tujuan penelitian, jumlah 

responden, tingkat pendidikan responden, tingkat ekonomi responden, serta tenaga dan 

waktu peneliti (Supariasa, 2001). Food Frequency Questionnaire  dan Recall Diet 24 Jam 

juga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berikut ini kelebihan dan 

kekurangan dari dua instrumen penelitian diatas yang dapat dilihat pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Kelebihan dan Kekurangan Food Frequency Questionnaire dan Recall Diet 24 

Jam 

Instrumen Kelebihan Kekurangan 

Food 

Frequency 

Questionnaire 

-Relatif murah 
-Dibutuhkan daya ingat yang baik 

oleh responden 

-Sederhana -Bahan pangan harus sesuai 

-Tidak butuh ketrampilan 

khusus 
- Data sulit dikembangkan 

Recall Diet 

24 Jam 

-Relatif murah -Harus dilakukan lebih dari 1x 

-Dapat dilakukan sendiri oleh 

responden 

-Dibutuhkan daya ingat yang baik 

oleh responden 

-Dapat digunakan untuk 

menghitung intake zat gizi 

dalam sehari 
- Dibutuhkan kejujuran responden 

(Supariasa, 2001). 

 

Pada Tabel 4. diketahui bahwa masing-masing metode memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. Kedua metode diatas sama-sama  memiliki kelebihan dalam 

hal relatif murah untuk dilaksanakan. Secara garis besar metode FFQ lebih mudah untuk 

digunakan, namun hasil yang didapat sulit untuk dikembangkan, sedangkan metode 

Recall Diet 24 Jam memerlukan waktu yang lebih panjang dalam pelaksanaannya.  

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

 Mengetahui perkiraan jenis sayur yang gemar dikonsumsi oleh responden dengan 

menggunakan Food Frequency Questionnaire (FFQ). 
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 Mengetahui banyaknya vitamin (vitamin A, E, K, B2, B6, B9, C) dan mineral (zat 

besi, fosfor, kalium, kalsium, magnesium) yang terpenuhi kebutuhannya 

berdasarkan pengonsumsian sayur oleh responden.  

  Mengetahui jenis sayur yang dikonsumsi berdasarkan tingkat ekonomi yang 

dimiliki pada keluarga responden dengan menggunkan Recall Diet 24 Jam.


