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4. PEMBAHASAN 

 

4.1. Kualitas Konsumsi Pangan Responden 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat kualitas konsumsi pangan remaja di SMP 

SMA Krista Mitra Semarang. Setiap negara pasti memiliki aturan dan ketentuan 

mengenai kesehatan penduduknya, begitu pula dengan Indonesia. Indonesia memiliki 

anjuran yang dikenal dengan pedoman gizi seimbang (PGS). Pedoman gizi seimbang 

mengutamakan pada jenis makanan yang dikonsumsi serta porsi yang sesuai berdasarkan 

pengelompokan usia penduduk. Pedoman gizi seimbang memang belum tentu sesuai 

dengan kebutuhan tiap-tiap individu, namun adanya anjuran ini diharapkan dapat 

membantu individu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada pedoman gizi 

seimbang, kelompok usia remaja dibagi menjadi dua, yaitu remaja awal dengan usia 13-

15 tahun dan remaja akhir dengan usia 16-18 tahun. Kedua kelompok usia ini memiliki 

perbedaan kebutuhan zat gizi yang diperlukan berdasarkan PGS.  

 

Selain berdasarkan usia, PGS juga membedakan kebutuhan zat gizi berdasarkan jenis 

kelamin karena pria dan wanita memiliki kebutuhan yang berbeda. Perbedaan kebutuhan 

zat gizi bagi pria dan wanita yang tergolong dalam kelompok usia remaja dapat dilihat 

pada Tabel 3. Kualitas konsumsi pangan individu maupun populasi dapat dilihat dengan 

nilai healthy eating index-nya (HEI). Penilaian HEI pada penelitian ini terbagi dalam 

enam komponen, yaitu energi, karbohidrat, protein, lemak, serat, dan keragaman pangan; 

berbeda dengan HEI Amerika Serikat yang memiliki 10 komponen. Perbedaan ini 

disebabkan karena adanya perbedaan anjuran kesehatan antara Amerika Serikat dan 

Indonesia. Penggunaan enam komponen ini telah disesuaikan dengan PGS Indonesia. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan Keller&Hartmann (2016) bahwa indeks kualitas diet 

dikonseptualisasikan sehingga mencerminkan kesesuaian dengan komponen dominan 

pada pedoman gizi. Penjelasan lebih mendalam mengenai HEI dapat dilihat pada bagian 

1.2.5.  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden membutuhkan 

peningkatan pada kualitas konsumsi pangan. Hal ini sesuai dengan teori Gibson (2005) 

yang menyatakan bahwa negara berkembang pada umumnya membutuhkan peningkatan 
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kualitas konsumsi pangan. Teori ini didukung oleh Center for Nutrition Policy and 

Promotion (1995) yang menyatakan bahwa individu pada rentang usia 15-39 tahun 

memiliki rata-rata nilai HEI yang rendah. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas 

konsumsi pangan adalah dengan mengkonsumsi aneka ragam bahan pangan dari segala 

kelompok pangan (Oldewage-Theron&Kruger, 2011). Hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa wanita memiliki kualitas konsumsi pangan yang lebih baik daripada 

laki-laki. Hal ini sesuai dengan teori Hurley et al. (2009) bahwa wanita memiliki kualitas 

konsumsi pangan yang lebih baik karena memiliki perhatian pada kesehatan dengan 

perilaku makan yang lebih sehat.  

 

Meskipun responden perempuan memiliki kualitas konsumsi pangan yang lebih baik 

dibandingkan laki-laki, seluruh responden tetap harus meningkatkan kualitas konsumsi 

pangannya, karena asupan yang dikonsumsi belum sesuai dengan anjuran yang ada. 

Kurangnya asupan dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti adanya perilaku diet 

(restrained eating) oleh responden (Kargar et al., 2013), maupun terjadinya under-

reporting (Kye et al., 2014). Kye et al. (2014) juga menyatakan bahwa survey mandiri 

(self-reporting survey) sering terkendala oleh under-reporting. Kurangnya kesadaran dan 

ketelitian pada saat pengisian 24HR recall juga menjadi salah satu faktor under-reporting 

(Yao et al., 2003). Dari keenam komponen HEI yang diteliti, serat memiliki nilai terendah. 

Hal ini menandakan bahwa asupan serat responden belum sesuai dengan anjuran yang 

ada, terutama pada konsumsi buah dan sayur  (Center for Nutrition Policy and Promotion, 

1995).  

 

Konsumsi sayuran dan buah-buahan merupakan hal yang penting karena sayur dan buah 

mengandung vitamin dan mineral serta serat yang diperlukan tubuh untuk melakukan 

fungsi fisiologis. Selain itu, konsumsi buah dan sayur merupakan salah satu syarat diet 

sehat, disamping dengan mengkonsumsi makanan rendah lemak (Yahia et al., 2008). 

Secara umum, rekomendasi pencegahan penyakit mengutamakan pengkonsumsian buah, 

sayur, produk nabati rendah lemak, dan serealia serta disertai dengan pengurangan 

konsumsi lemak jenuh, gula tambahan, serta gandum refinasi (Adjoian et al., 2016). 

Kurangya asupan vitamin dan mineral meningkatkan resiko obesitas, penyakit jantung, 

osteoporosis, penyakit gigi, serta berbagai macam kanker (Al-Muammar et al., 2014). 
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Tabel 11 dan 12 menunjukkan bahwa status gizi berpengaruh terhadap kualitas konsumsi 

pangan responden, hal ini sesuai dengan teori Kennedy (2008) yang menyatakan bahwa 

kualitas konsumsi pangan berpengaruh dengan status gizi. Keller&Hartmann (2016) juga 

menambahkan bahwa seseorang yang melakukan diet seringkali tidak dapat mengontrol 

nafsu makannya, sehingga akan meningkatkan nilai BMI dan menurunkan kualitas 

konsumsi pangan. Pola hidup sehat dan aktivitas fisik secara teratur akan meningkatkan 

kualitas konsumsi pangan. Kelompok usia tidak mempengaruhi kualitas konsumsi pangan 

remaja. Hal ini dapat disebabkan karena rentang usia yang telalu dekat, sehingga tidak 

dapat memberikan perbedaan yang berarti (Latiff et al., 2017).  

 

4.2. Status Gizi dan Body Image Dissatisfaction Responden 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pria memiliki prevalensi obesitas lebih tinggi 

dibandingkan wanita. Hal ini sesuai dengan teori Kragar et al. (2013) bahwa tingkat 

obesitas pada pria lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Hal ini dapat disebabkan oleh 

perbedaan perilaku makan pria dan wanita. Pria lebih banyak mengkonsumsi makanan, 

sedangkan wanita lebih memperhatikan kuantitas makanan yang diasup untuk 

mendapatkan tubuh idealnya. Rachmi et al. (2017) menambahkan bahwa prevalensi 

obesitas lebih tinggi pada remaja yang mengkonsumsi makanan berminyak lebih dari 

empat kali tiap minggunya. Hal yang sama juga terlihat pada penelitian ini, dimana 

sebagian besar responden mengkonsumsi makanan yang digoreng. Obesitas dan 

peningkatan BMI merupakan pemicu penyakit kardiovaskular dan berkaitan dengan 

meningkatnya mortalitas (Oh et al., 2017). Selain itu, peningkatan BMI berkaitan dengan 

peningkatan prevalensi penyakit metabolik seperti hipertensi, dislipidemia, diabetes 

mellitus tipe dua, serta gangguan metabolik (Morotti et al., 2013).  

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BID lebih banyak dialami oleh wanita. Hal ini dapat 

disebabkan karena pria tidak mengalami tekanan sosial berkaitan dengan penampilan 

dibandingkan dengan wanita (McGuinness&Taylor, 2016). Hasil yang didapatkan juga 

seseuai dengan teori Yiu et al. (2017) yang menyatakan bahwa BID lebih mempengaruhi 

wanita dibandingkan dengan pria. Penelitian ini menunjukkan kesesuaian dengan teori 

Yiu et al. (2017) bahwa prevalensi BID lebih banyak terjadi pada wanita dengan BMI 
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overweight dan obesitas dibandingkan dengan yang memiliki BMI normal. Kesesuaian 

dengan teori tidak hanya pada wanita saja, tetapi kesesuaian juga terlihat pada pria. Hal 

ini didukung oleh Zinovyeva et al., (2016) yang menyatakan bahwa remaja pria modern 

juga memperhatikan penampilan tak kalah dari wanita. Menurut Bassett-Gunter et al. 

(2017), BID dapat ditanggulangi dengan aktivitas fisik. Terdapat hubungan positif antara 

aktivitas fisik dengan kepuasan citra tubuh. Kurangnya aktivitas fisik berkaitan dengan 

meningkatnya lemak tubuh yang akan meningkatkan berat badan dan body image 

dissatisfaction (Yao et al., 2003). 

 

4.3. Hubungan antar Variabel Uji 

Pada Tabel 13 telah dijabarkan hasil analisa uji hubungan dari seluruh parameter 

penelitian. Hubungan positif antara BMI dan BID menunjukkan bahwa seseorang dengan 

nilai BMI tinggi akan memiliki nilai BID yang tinggi pula. Hal ini sesuai dengan teori 

Howe et al. (2017) yang menyatakan bahwa BMI merupakan salah satu faktor resiko 

timbulnya BID. Seseorang dengan BMI overweight dan obesitas cenderung memiliki 

keinginan untuk menjadi kurus, memiliki body shame yang tinggi, serta adanya 

kecenderungan perilaku makan yang tidak sehat, salah satunya adalah diet. Diet 

(restrained eating) merupakan salah satu bentuk disordered eating yang dikemudian hari 

dapat berubah menjadi eating disorder bila dilakukan secara tidak sehat. Meskipun 

berhubungan secara signifikan, nilai korelasi BMI-BID tidak terlalu tinggi. Hasil yang 

didapatkan tidak sesuai dengan teori Latiff et al (2017) yang menyatakan bahwa BMI 

merupakan faktor yang paling berhubungan dengan BID. Hasil penelitian juga 

menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki bentuk hubungan yang sama 

antara status gizi dan body image dissatisfaction. Hal ini kurang sesuai dengan pernyataan 

MacNeill et al., (2017) yang menyatakan bahwa hubungan pada perempuan bersifat 

linear, yang berarti semakin tinggi BMI maka nilai BID nya akan semakin tinggi. Namun 

pada laki-laki terlihat hubungan yang lebih kompleks, dengan bentuk U, yang berarti 

seseorang dengan BMI underweight dan obesitas memiliki BID yang tinggi sedangkan 

seseorang dengan BMI normal memiliki BID yang rendah. Perbedaan sifat hubungan ini 

dikarenakan perbedaan presepsi tubuh ideal antara pria dan wanita. Pria lebih 

mengutamakan pembentukan otot (muskularitas) sedangkan wanita lebih mengutamakan 

kelangsingan tubuh.  


