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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Analisis Karakteristik Responden  

Dalam penelitian ini, sebanyak 50 orang responden yang terpilih merupakan orang-orang 

yang memiliki tanggung jawab dalam penyediaan makanan dalam tiap keluarga tersebut. 

Hal tersebut dilakukan agar responden dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan 

kelengkapan, kewajaran, dan konsisten terhadap seluruh pertanyaan yang secara 

keseluruhan mencangkup tentang pengonsumsian sayuran pada tiap keluarga tersebut. 

Dengan adanya penentuan kriteria terhadap responden, diharapkan dapat mewakili 

populasi yang ada dan dapat mengurangi bias pada hasil penelitian yang dilakukan 

(Sarwono, 2006).  

 

Adanya kriteria khusus tentunya sangat mempengaruhi karakteristik responden yang 

dihasilkan. Sebagian besar responden berjenis kelamin perempuan dan berada dalam usia 

produktif dengan rentang usia dari 30 hingga 49 tahun. Dalam sebuah keluarga, tanggung 

jawab dalam penyediaan makanan biasanya dipegang oleh peran ibu atau asisten rumah 

tangga. Penyediaan makanan dalam sebuah keluarga harus bervariasi, dapat memenuhi 

kebutuhan zat gizi seluruh anggota keluarga, dan terjamin keamanannya. Oleh karena itu, 

selain membutuhkan pengalaman, setiap responden juga harus memiliki pengetahuan gizi 

yang baik (Burgess dan Glasauer, 2004). Berdasarkan kuesioner tentang pengetahuan 

gizi, sebanyak 45 orang responden dapat dikatakan memiliki pengetahuan gizi yang baik. 

Tingginya responden yang dikategorikan dalam pengetahuan gizi baik dapat terjadi 

karena telah menerima fasilitas program penyadaran konsumen dari Yayasan Gita 

Pertiwi.   

 

Kebiasaan responden dalam membeli sayuran mentah pada warung/pasar dan pada 

pedagang sayur keliling. Untuk mendapatkan sayur matang dari memasak sendiri atau 

membelinya pada warung makan terdekat. Selain lebih praktis,  daya beli pada responden 

juga rendah. Dari 50 responden, sebanyak 27 responden berada pada tingkat ekonomi 

bawah, sehingga keluarga dengan penghasilan terbatas akan mempengaruhi 

kemampuannya dalam membeli bahan pangan ataupun makanan jadi. Daya beli keluarga 

yang rendah berdampak pada ketersediaan makanan (Rachmat dan Zulfianto, 2017).  
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4.2. Analisis Frekuensi dan Jumlah Asupan Sayur Berdasarkan Food Frequency 

Questionnaire  

Penelitian dengan menggunakan Food Frequency Questionnaire dilakukan satu kali 

kepada tiap responden. Menurut Supariasa (2001), Food Frequency Questionnaire (FFQ) 

merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar frekuensi makan 

seseorang terhadap 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. Pada form 

yang diberikan pada responden, terdapat 27 jenis sayuran yang biasa dikonsumsi di Kota 

Surakarta diikuti dengan berat medium nya dalam satuan gram dan Ukuran Rumah 

Tangga (URT) karena selain untuk mengetahui frekuensi konsumsi sayuran dalam sehari, 

dalam form ini juga digunakan untuk mengetahui jumlah konsumsi sayuran dalam sehari 

dengan satuan berupa gram. Untuk lebih jelasnya, hasil rekapitulasi dari FFQ dapat 

dilihat pada Lampiran 2. 

 

Dari Food Frequency Questionnaire, diketahui jenis sayur apa saja yang digemari oleh 

responden yang bertanggung jawab terhadap penyediaan makanan di tiap rumah tangga 

berdasarkan tingkat keseringan (frekuensi) dan berat pengonsumsian dalam sehari. Tiga 

jenis sayur tertinggi berdasarkan frekuensinya adalah brokoli (1,32 kali/hari), terong 

(1,28 kali/hari), dan wortel (1,05 kali/hari), sedangkan berdasarkan berat 

pengonsumsiannya adalah wortel (46,60 g/hari), kembang kol (24,78 g/hari), dan nangka 

muda (23,18 g/hari). Brokoli merupakan golongan sayur kubis-kubisan, dengan ciri khas 

berupa adanya kumpulan kuntum bunga berwarna hijau tua yang bergerombol. Dari total 

responden yang ada, kebayakan dari mereka mengakui bahwa brokoli merupakan salah 

satu jenis sayuran yang digemari. Banyak responden yang sering mengkonsumsi brokoli 

dengan cara ditumis, dimasukan dalam campuran sop, digoreng tepung, atau bahkan 

hanya direbus saja. Namun karena harganya yang relatif tinggi, maka responden tidak 

mengonsumsinya dalam jumlah tinggi. Menurut Rizki (2013), brokoli merupakan salah 

satu jenis sayuran berkelas karena harganya yang relatif tinggi. Terong merupakan 

sayuran yang sering dikonsumsi oleh responden walaupun tidak dalam jumlah yang 

tinggi. Hal tersebut terjadi karena biasanya terong ikut diolah menjadi sayur lodeh, sayur 

asem, sayur opor, atau hanya menjadi lalapan saja. Sehingga terong tidak menjadi bahan 
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utama dalam sebuah masakan atau dalam kata lain hanya sebagai bahan pelengkap saja 

(Rizki, 2013). Apabila brokoli dan terong sering dikonsumsi responden namun dalam 

jumlah yang tidak terlalu banyak, maka wortel merupakan sayuran yang cukup sering 

dikonsumsi responden dan dalam jumlah yang tinggi pula.  

 

Wortel merupakan sayuran yang mudah didapatkan di pasar maupun di pedagang 

keliling. Wortel banyak mengandung vitamin A untuk menjaga kesehatan kulit, mata, 

hingga kekebalan tubuh manusia. Selain karena manfaatnya, wortel digemari banyak 

orang karena mudah diolah menjadi berbagai macam masakan. Wortel dapat diolah 

dengan cara dikukus, direbus, ditumis, hingga dibuat minuman menjadi jus atau bahkan 

jamu. Kembang kol dan nangka muda juga termasuk sebagai jenis sayuran yang 

dikonsumsi dalam jumlah yang banyak namun tidak dalam frekuensi yang tinggi, karena 

keterbatasan inovasi dalam mengolah kedua jenis sayuran (Rizki, 2013). 

 

4.3. Analisis Tingkat Pemenuhan Gizi Untuk Energi, Vitamin, dan Mineral dari 

Sayuran yang Dikonsumsi Keluarga Responden 

Dalam kaitannya untuk mengetahui jumlah energi, vitamin dan mineral yang diasup oleh 

responden maka dilakukan perhitungan dari data Recall Diet 24 Jam Profil Makan 

Keluarga Responden selama 6 hari secara tidak berurutan dalam 2 minggu (4 hari 

weekdays dan 2 hari weekends). Recall Diet 24 Jam yang dilakukan berfokus pada 

sayuran yang dikonsumsi oleh tiap responden. Dari Recall  Diet 24 Jam tersebut diketahui  

jenis, waktu, hingga jumlah (gram) untuk sayur yang dikonsumsi (Lampiran 6). Data 

tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai gizi yang dibutuhkan (Lampiran 5) 

sehingga diketahui persen (%) AKG yang didapat oleh responden (Lampiran 7).  

 

4.3.1. Analisis Tingkat Pemenuhan Gizi untuk Energi 

Dalam hasil penelitian yang didapat, rerata kebutuhan energi yang diperlukan keluarga 

responden adalah 1185,40 kkal. Untuk menghitung rerata kebutuhan energi responden, 

digunakan metode yang berbeda dari vitamin dan mineral. Apabila rerata kebutuhan 

vitamin dan mineral diperoleh dari tabel AKG, maka rerata kebutuhan energi yang 

dihitung berdasarkan kebutuhan murni dari pengonsumsian sayur sebanyak 250 

gram/orang/hari sesuai dengan anjuran pengonsumsian sayur dari WHO (Kemenkes RI, 
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2014). Jenis sayur yang digunakan sebagai patokan adalah toge kacang hijau, karena pada 

Recall Diet 24 Jam Profil Makan Keluarga merupakan jenis sayur yang dikonsumsi 

responden dengan jumlah energi paling besar yaitu 122 kkal/100 gram. Untuk rerata 

energi yang didapatkan keluarga responden adalah 147,88 kkal dan rerata pemenuhan 

AKG (%) yang didapat adalah 13,92% (Gambar 13). Pengonsumsian sayuran memang 

tidak dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan energi manusia karena sayuran bukanlah 

jenis makanan yang dapat menghasilkan energi, sebaliknya sayuran merupakan makanan 

yang mengandung zat gizi berupa vitamin dan mineral yang membantu dalam 

memperlancar berbagai proses metabolisme dalam tubuh manusia (Ariani, 2017). 

 

4.3.2. Analisis Tingkat Pemenuhan Gizi untuk Vitamin 

Jenis vitamin yang dihitung asupanannya pada tiap keluarga responden adalah vitamin A, 

E, K, B2, B6, B9, dan C, sedangkan vitamin B1, B3, B12 dan D tidak diteliti karena lebih 

banyak bersumber pada bahan pangan hewani (Sunardi, 2015). Dari ketujuh vitamin 

tersebut, diketahui bahwa zat gizi yang terpenuhi sesuai dengan kebutuhan adalah vitamin 

K. Rerata vitamin K yang dibutuhkan responden sebesar 0,19 mg, rerata asupan yang 

terpenuhi oleh responden adalah 0,34 mg sehingga rerata pemenuhan AKG (%) sebesar 

185,75% (Gambar 13). Hasil tersebut masuk dalam klasifikasi tingkat konsumsi baik 

(Supariasa, 2001). Keberadaan vitamin K dalam tubuh bermanfaat dalam proses 

pembekuan darah. Vitamin K merupakan zat gizi yang lebih banyak terdapat pada bahan 

pangan nabati daripada hewani, sehingga apabila setiap individu memiliki pola konsumsi 

sayuran yang cukup maka ia jarang mengalami kekurangan vitamin K. Contoh sayuran 

yang merupakan bahan pangan sumber vitamin K adalah brokoli, buncis, bayam dan 

kembang kol (Kuntaraf dan Kuntaraf, 1999).   

 

Asupan vitamin K telah terpenuhi hanya dari pengonsumsian sayur walaupun pada 

kenyataannya, pemenuhan vitamin tidak hanya didapat dari konsumsi sayur namun juga 

dari buah seperti anjuran dari WHO (Agudo, 2005) bahwa setiap individu seharusnya 

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

150 g buah). Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata pemenuhan AKG (%) 

vitamin A sebesar 53,22% (Gambar 13). Walaupun nilai tersebut mencukupi lebih dari 

separuh kebutuhan tetapi bila dilihat pada klasifikasi tingkat konsumsi tetap masuk dalam 
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kategori defisit. Sehingga diharapkan adanya pemenuhan vitamin A dari bahan pangan 

lain, terutama dari buah.  Vitamin A merupakan vitamin tak larut air dan tahan pada suhu 

tinggi, sehingga sebagian besar kandungan vitamin ini masih terkandung dalam bahan 

pangan yang telah dimasak. Jenis vitamin ini memberi manfaat yang baik pada tubuh 

untuk memelihara kesehatan mata, differensiasi sel, menjaga kekebalan tubuh. Sayuran 

berwarna hijau dan jingga seperti daun singkong, bayam, wortel, buncis banyak 

mengandung vitamin A (Sunardi, 2015).  

  

4.3.3.  Analisis Tingkat Pemenuhan Gizi untuk Mineral 

Untuk perhitungan asupan mineral pada tiap keluarga responden, mineral yang dihitung 

dalam penelitian ini adalah zat besi, fosfor, kalium, kalsium, magnesium sedangkan jenis 

mineral lainnya tidak diteliti karena lebih banyak bersumber pada bahan pangan hewani. 

Dari kelima mineral tersebut, diketahui bahwa semua rerata pemenuhan AKG (%) yang 

didapat masuk dalam tingkat konsumsi defisit (Supariasa, 2001). Rerata pemenuhan 

mineral yang paling maksimal didapatkan pada jenis Magnesium (Mg) yaitu 12,99% 

(Gambar 14) (dengan rerata kebutuhan sebesar 1018,10 mg, sedangkan rerata asupan 

yang terpenuhi sebesar 125,63 mg). Magnesium merupakan mineral yang terdapat pada 

klorofil daun sehingga banyak terdapat dalam sayuran hijau dan memiliki fungsi untuk 

membantu pernafasan manusia, pembentukan tulang, dan memegang berbagai peranan 

penting dalam proses metabolisme tubuh (Woteki dan Thomas, 1992). Menurut Ariani 

(2017), kekurangan magnesium karena rendahnya asupan dari bahan pangan jarang 

terjadi, pada umumnya kekurangan magnesium terjadi karena adanya sakit komplikasi 

sehingga kemampuan absorpsi menjadi berkurang. 

 

4.3.4.  Analisis Zat Gizi yang Belum Terpenuhi dengan Baik 

Dari hasil penelitian, diketahui persen (%) AKG dari vitamin E, B2, B6, B9, C, serta 

beberapa mineral seperti fosfor, kalium, kalsium, magnesium, dan zat besi termasuk 

dalam kategori defisit apabila dilihat dari klasifikasi tingkat konsumsinya (Gambar 13 

dan 14). Tidak semua zat gizi dapat terpenuhi hanya dengan mengonsumsi satu jenis 

sayuran. Dalam 100 gram sayur mengandung vitamin dan mineral dengan takaran yang 

berbeda-beda. Adanya pengonsumsian sayuran yang beragam dapat membantu 

pemenuhan vitamin dan mineral dengan lebih optimal. Selain dengan mengonsumsi 
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sayuran, beberapa vitamin juga dapat terpenuhi dengan cara mengonsumsi buah, 

suplemen, dan bahan pangan hewani (Sunardi, 2015). 

 

Pembelian bahan pangan dapat mempengaruhi pengonsumsian sayur oleh responden. 

Salah satu alternatif dalam membeli bahan pangan sayur adalah dengan membeli sayur 

yang sudah dijual per paket. Sayur paketan yang banyak dijual oleh pedagang sayur 

keliling adalah untuk memasak sop, sayur lodeh dan sayur asem. Pada Gambar 15, dapat 

dilihat contoh sayur paketan untuk sop dan sayur asem atau lodeh. Paketan sayur untuk 

sop terdiri dari daung bawang, seledri, kubis, wortel, dan kentang sedangkan untuk sayur 

asem atau lodeh terdiri dari kacang panjang, kubis, terong, dan labu siam.  

 

 

 

                               

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

                             (a)                                                            (b) 

Gambar 15. Contoh Sayur Paketan Untuk dimasak Sop (a) dan Sayur Asem (b) 

 

Selain karena praktis, paketan sayur tersebut dapat dibeli dengan harga Rp. 2000,-. Harga 

tersebut sangat tejangkau bagi seluruh responden dari berbagai tingkat ekonomi. Apabila 

harga yang ditawarkan sangat terjangkau, maka berat sayur yang didapat tidaklah banyak. 

Pada Tabel 14 dapat diketahui jenis sayur beserta gram yang didapat pada contoh sayur 

paketan sop dan sayur asem.  
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Tabel 14.  Jenis dan Berat Sayur dalam Satu Paket 

Jenis Paketan Jenis Sayur Berat (g) 

Sop 

Kubis 128 

Wortel 129 

Seledri 6 

Daun bawang 20 

Sayur Asem 

Kubis 138 

Terong 76 

Daun so 3 

Kacang panjang 36 

 Labu siam 76 

Pada Tabel 14. diketahui dalam satu paketan terdapat empat hingga lima jenis sayur. 

Setiap jenis sayur memiliki gram yang berbeda-beda. Pada sayur paketan untuk sop, 

wortel merupakan jenis sayur dengan gram tertinggi yaitu 129 gram, sedangkan pada 

sayur paketan untuk sayur asem, kubis merupakan jenis sayur dengan gram tertinggi yaitu 

138 gram.  

 

Apabila membeli sayur paketan menjadi kebiasaan yang dilakukan hampir setiap hari, 

maka dapat menjadikan variasi sayuran yang dikonsumsi kurang beragam dan dalam 

jumlah yang kecil. Penelitian yang dilakukan juga hanya dilihat dari pengonsumsian 

sayur yang disediakan di rumah, sedangkan untuk pengonsumsian sayur diluar rumah 

belum termasuk dalam hasil penelitian. Oleh karena itu, apabila dari hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pengonsumsian sayur belum mencukupi kebutuhan vitamin dan 

mineral, maka diharapkan adanya pengonsumsian sayur di luar rumah dapat memenuhi 

kebutuhan yang diperlukan (Ariani, 2017). 

 

4.4. Analisis Perbedaan Jenis Sayur yang Digemari Pada FFQ dan Recall Diet 24 

Jam Profil Makan Keluarga 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan tahap wawancara 

menggunakan dua jenis kuesioner berbeda, yaitu Food Frequency Questionnaire (FFQ) 

dan Recall Diet 24 jam. Apabila FFQ merupakan metode yang digunakan untuk 

mengetahui kebiasaan responden terhadap pengonsumsian beberapa bahan pangan 

selama kurun waktu tertentu seperti hari, minggu, bulan, hingga tahun. Maka tujuan dari 

metode Recall Diet 24 Jam adalah untuk mengetahui rata-rata pengonsumsian bahan 
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pangan oleh responden dengan mencatat jenis dan jumlah bahan pangan yang dikonsumsi 

responden pada hari sebelumnya selama 24 jam penuh (Supariasa, 2001).  

 

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis sayur yang digemari pada kedua metode 

tersebut terdapat perbedaan. Pada Food Frequency Questionnaire (FFQ), jenis sayuran 

yang digemari oleh responden dilihat dari frekuensinya berturut-turut adalah brokoli, 

terong, wortel, sedangkan dilihat dari jumlahnya berturut-turut adalah wortel, kembang 

kol, dan nangka muda. Pada Recall Diet 24 Jam Profil Makan Keluarga, jenis sayur yang 

digemari karena banyaknya berat yang dikonsumsi (g) adalah wortel, kacang panjang, 

toge kacang hijau, bayam, dan kubis.   

 

Adanya perbedaan jenis sayur yang digemari dapat terjadi karena pada metode FFQ, data 

yang diambil adalah jenis sayur yang digemari oleh 50 orang responden yang merupakan 

seorang perwakilan yang bertanggung jawab terhadap konsumsi keluarga dari tiap rumah 

tangga sehingga data jenis sayur pada FFQ lebih kepada selera personal. Untuk Recall 

Diet 24 Jam Profil Makan Keluarga, data yang diambil adalah jenis sayur yang 

dikonsumsi oleh 50 keluarga responden. Kesalahan dari responden juga dapat 

mempengaruhi hasil yang didapat, misalnya dari keterbatasan daya ingat, tidak tepat 

dalam memperkirakan berat (g) sayur yang dikonsumsi, dan adanya The Flat Slope 

Syndrome yaitu kecenderungan untuk mengurangi makanan yang banyak dikonsumsi dan 

menambah makanan yang sedikit dikonsumsi (Supariasa, 2001). Terlebih lagi pada 

metode FFQ, responden diharuskan mengingat jenis sayur yang dikonsumsi tidak hanya 

pada beberapa hari sebelumnya, melainkan dari satu tahun sebelumnya sehingga hasil 

yang didapatkan pada FFQ diambil berdasarkan hasil perkiraan atau ingatan tidak pasti. 

Perbedaan jenis sayur yang digemari juga dapat terjadi karena pada saat pengambilan 

data, jenis sayur yang memang digemari sesuai data pada FFQ tidak sedang dikonsumsi 

saat pengambilan data Recall Diet 24 Jam Profil Makan Keluarga.  

 

Wortel merupakan jenis sayur yang digemari dari kedua metode tersebut. Seperti yang 

telah dijelaskan sebelumnya, bahwa wortel merupakan sayuran yang mudah didapatkan 

di pasar maupun di pedagang keliling. Wortel banyak mengandung vitamin A untuk 

menjaga kesehatan kulit, mata, hingga kekebalan tubuh manusia. Selain karena 
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manfaatnya, wortel digemari banyak orang karena mudah diolah menjadi berbagai 

macam masakan. Wortel dapat diolah dengan cara dikukus, direbus, ditumis, hingga 

dibuat minuman menjadi jus atau bahkan jamu. Kembang kol dan nangka muda juga 

termasuk sebagai jenis sayuran yang dikonsumsi dalam jumlah yang banyak namun tidak 

dalam frekuensi yang tinggi, karena keterbatasan inovasi dalam mengolah kedua jenis 

sayuran (Rizki, 2013). 

 

4.5. Analisis Pengonsumsian Sayur Berdasarkan Tingkat Ekonomi 

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 50 responden terbagi menjadi tiga 

tingkatan ekonomi yaitu : 27 responden berada pada tingkat ekonomi bawah, 20 

responden berada pada tingkat ekonomi menengah, dan sisanya berada pada tingkat 

ekonomi atas. Menurut Rachmat dan Zulfianto (2017), tingkat ekonomi pada tiap 

keluarga dapat berpengaruh terhadap daya beli yang dimiliki, seperti membeli bahan 

pangan sayur. Bisa jadi responden dengan tingkat ekonomi bawah tidak banyak 

mengonsumsi sayur karena daya belinya yang rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan 

pengujian terhadap hubungan tingkat ekonomi responden dengan banyaknya sayur yang 

dikonsumsi menggunakan uji korelasi dengan teknik tabulasi silang (crosstab) pada 

program SPSS Statistics 17.0. Tingkat ekonomi responden merupakan variabel  bebas, 

sedangkan pengonsumsian sayur merupakan variabel terikat. Jenis sayur yang diteliti  

adalah sayur yang banyak dikonsumsi responden berdasarkan data Recall Diet 24 Jam 

Profil Makan Keluarga, yaitu : wortel, kacang panjang, toge kacang hijau, bayam, dan 

kubis.  

 

Dari data yang didapat (Tabel 9), responden yang berada pada tingkat ekonomi rendah 

dan menengah paling banyak mengonsumsi wortel ≤ 66,66 g, sedangkan responden 

dengan tingkat ekonomi atas banyak mengonsumsi wortel sebesar 100,01-333,33 g. Dari 

50 responden yang ada, terdapat 1 responden dari tingkat ekonomi bawah dan 2 

responden dari tingkat ekonomi menengah yang tidak mengonsumsi wortel sama sekali. 

Responden dengan tingkat ekonomi atas lebih banyak mengonsumsi wortel dalam berat 

yang lebih banyak dibandingkan pada responden pada tingkat ekonomi menengah dan 

bawah. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan gagasan dari Farida (2010), bahwa 

tingginya tingkat ekonomi cenderung diikuti dengan tingginya berat sayur yang 
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dikonsumsi, dengan kata lain tingkat ekonomi dapat mencerminkan kemampuan untuk 

membeli bahan pangan.  

 

Pada data yang didapat untuk kacang panjang (Tabel 10), diketahui lebih banyak 

dikonsumsi oleh repsonden dengan tingkat ekonomi bawah dengan range sebesar 69,17-

163,33 g. Responden dengan tingkat ekonomi menengah cenderung tidak mengonsumsi 

kacang panjang, sedangkan responden dengan tingkat ekonomi atas lebih banyak 

mengonsumsi kacang panjang ≤ 69,16 g.  Hal yang serupa juga terjadi pada kubis (Tabel 

13), data yang didapat adalah responden yang berada pada tingkat ekonomi rendah 

banyak mengonsumsi kubis sebesar 41,67-138,33 g, sedangkan responden yang masuk 

dalam kategori tingkat ekonomi menengah tidak banyak mengonsumsi kubis. Dari 3 

responden yang berada pada tingkat ekonomi atas, hanya 1 responden yang mengonsumsi 

kubis sebanyak 41,67 – 138,33 g. Terdapat 10 responden dari tingkat ekonomi bawah, 9 

responden dari tingkat ekonomi menengah dan 2 responden dari tingkat ekonomi atas 

yang tidak mengonsumsi kubis sama sekali. Harga kacang panjang dan kubis yang relatif 

murah dapat menjadi alasan mengapa responden dengan tingkat ekonomi bawah lebih 

banyak mengonsumsi jenis sayur ini (Aswatini dkk, 2008), sedangkan responden dengan 

tingkat ekonomi menengah dan atas, sedikit atau sama sekali tidak mengonsumsi kacang 

panjang dan kubis karena memiliki kemampuan untuk membeli sayur yang lebih mahal. 

Menurut Farida (2010), meningkatnya tingkat ekonomi pada tiap keluarga akan 

berpengaruh terhadap perubahan susunan makanan. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku 

konsumsi sayur cenderung berubah bersamaan dengan meningkatnya tingkat ekonomi. 

 

Untuk jenis sayur toge kacang hijau (Tabel 11), responden yang berada pada tingkat 

ekonomi rendah dan menengah tidak banyak mengonsumsi toge kacang hijau, sedangkan 

perbandingan antara responden dengan tingkat ekonomi atas yang tidak mengonsumsi 

toge kacang hijau, mengonsumsi sebesar ≤ 13,47 g, dan mengonsumsi sebesar 38,34-

128,33 g adalah sama besarnya. Terdapat 11 responden dari tingkat ekonomi bawah, 9 

responden dari tingkat ekonomi menengah dan 1 responden dari tingkat ekonomi atas 

yang tidak mengonsumsi toge kacang hijau sama sekali. Rupanya toge kacang hijau 

merupakan jenis sayur yang kurang digemari oleh responden dari tiap tingkatan ekonomi 

karena bau dan rasa khas yang dimiliki. Pengolahan toge kacang hijau juga tidak terlalu 
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bervariasi, yaitu masih sebatas sebagai bahan campuran dalam berbagai makanan seperti 

gado-gado, soto, aneka gorengan (Rizki, 2013).  

 

Pada data yang didapat untuk sayur jenis bayam (Tabel 12), kebanyakan responden yang 

berada pada tingkat ekonomi rendah dan menengah tidak mengonsumsi sayuran tersebut, 

sedangkan 1 dari 3 responden yang berada pada tingkat ekonomi atas mengonsumsi 

bayam sebesar 20,01-47,92 g. Terdapat 11 responden dari tingkat ekonomi bawah, 7 

responden dari tingkat ekonomi menengah dan 2 responden dari tingkat ekonomi atas 

yang tidak mengonsumsi bayam sama sekali. Banyaknya responden dari tingkat ekonomi 

bawah dan menengah yang tidak mengonsumsi bayam dapat dikarenakan sayur ini tidak 

tahan lama bahkan setelah pemasakan. Sesungguhnya, bayam termasuk dalam jenis 

sayuran yang banyak digemari karena mudah didapat baik di pasar, pedagang keliling, 

maupun di warung, namun bayam merupakan jenis sayuran yang pengolahannya harus 

diperhatikan karena adanya kandungan ferro (Fe+2) dalam bayam dapat berubah menjadi 

ferri (Fe+3) jika berinteraksi cukup lama dengan oksigen sehingga bayam yang telah 

diolah menjadi masakan tidak boleh dipanaskan kembali dan juga tidak dapat dikonsumsi 

apabila telah dibiarkan lebih dari 5 jam setelah pemasakan (Rizki, 2013).


