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1. PENDAHULUAN 

 

1.1 . Latar Belakang 

Makanan merupakan suatu kebutuhan pokok yang utama dalam kehidupan manusia. 

Sebagian besar konsumen hanya mengutamakan cita rasa pada makanan dan kurang 

memperhatikan kesehatan pada makanan tersebut (Syadza et all, 2018). Makanan yang baik 

sehat yaitu makanan yang memiliki  kandungan gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh. 

Makanan sehat yaitu makanan yang memiliki gizi seimbang seperti karbohidrat, lemak, 

protein, vitamin, dan mineral yang dipadukan secara seimbang sesuai dengan kebutuhan 

(Syafira, 2017). Sayuran merupakan salah satu bahan pangan dalam menu makanan sehat. 

 

Gizi yang seimbang akan meningkatkan kesehatan tubuh dan membuat berat badan normal 

sehingga tidak mengalami obesitas. Kesehatan sangat penting bagi tubuh sehingga kita harus 

memperhatikan pola makan yang dimakan. Menurut (Kemenkes, 2010; Devi & Listiyani, 

2017) menganjurkan untuk mengkonsumsi buah yaitu 150 gram/hari, sedangkan sayur yaitu 

250 gram/hari. Mengkonsumsi makanan yang memiliki kandungan zat gizi yang kurang atau 

melebihi kebutuhan pada umumnya akan memberikan efek yang kurang baik terhadap fungsi 

fisiologis tubuh. Menurut Kemenkes (2010) kekurangan gizi terjadi pada saat tubuh 

kekurangan jumlah energi, protein, karbohidrat, lemak, vitamin dan mineral serta zat gizi 

lainnya dengan jumlah yang cukup. Gizi yang kurang baik maka akan menyebabkan 

terjadinya resiko penyakit kronis atau Penyakit Tidak Menular (PTM), seperti diabetes, 

penyakit jantung, hipertensi, stroke, dan kanker yang menjadi penyebab utama kematian di 

Indonesia (Depkes, 2008). Kandungan gizi yang optimal masyarakat dapat menjalankan 

produktivitas kerja dan dapat melindungi dari berbagai macam penyakit.
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Kantin di Universitas Katolik Soegijapranata penting bagi mahasiswa dan lainnya, karena 

dengan adanya kantin dapat memenuhi kebutuhan makan pagi dan siang sehingga mahasiswa 

dan lainnya tidak sulit untuk mencari makan. Penjual makanan dikantin Universitas Katolik 

Soegijapranata sebaiknya tidak hanya menjual makanan cepat saji tetapi, juga harus menjual 

makanan sehat seperti makanan bersayur dan higienis. Adanya makanan sehat maka 

keseimbangan gizi pada mahasiswa tersebut tercukupi. Apabila pola makan yang tidak 

seimbang maka akan membuat pasokan energi tidak sesuai dengan keluaran energi untuk 

menjalankan aktivitas sehari-hari. Pola makan merupakan faktor yang akan 

mempengaruhinya gizi pada tubuh. Pola makan dapat dinilai secara langsung dari kualitas 

dan kuantitas hidangannya. Apabila susunan hidangan memenuhi kebutuhan butuh, baik 

kualitas maupun kuantitasnya, maka tubuh akan mendapat kondisi kesehatan yang sebaik-

baiknya, dan keadaan gizi yang baik pun dapat tercapai (Ampera & Putri, 2016)  

 

1.2  Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Kebutuhan Asupan Gizi Remaja hingga Dewasa 

Manusia merupakan makhluk hidup yang membutuhkan asupan makanan yang bergizi untuk 

dapat mempertahankan hidup guna untuk menunjang pertumbuhan dan melakukan aktivitas 

harian. Hal itu juga terapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi asupan makanan 

sesorang meliputi jenis kelamin, usia, setatus kesehatan, pendapatan ekonomi, pengetahuan, 

agama serta budaya. Pada masa remaja merupakan fase individu yang mengalami 

perkembangan, sehingga mencapai kematangan secara mental, fisik, sosial dan emosional. 

Salah satu permasalahan yang terjadi oleh remaja yaitu status gizi. Gizi yang dibutuhkan oleh 

remaja terdiri dari protein, energi, zinc, vitamin, dan mineral (Pramitya & Valentina, 2013).  

 

Perkembangan pada remaja terbagi menjadi 3 periode yaitu periode remaja awal (12–15 

tahun), periode remaja pertengahan (15–18 tahun), dan periode remaja akhir (18–21 tahun) 

(Febri et al, 2014).  Perkembangan usia dewasa terbagi menjadi 3 kelompok yaitu yaitu masa 

dewasa awal (18–40 tahun), masa dewasa tengah (40–60 tahun) dan masa dewasa akhir (60 

tahun – meninggal) (Miftahul et all, 2017). Kebutuhan gizi untuk orang dewasa berubah 

sesuai dengan kelompok usia tersebut (Pritasari et all, 2017). 
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Untuk memenuhi kebutuhan gizi selama sehari dianjurkan untuk makan secara teratur 3 kali 

sehari dimulai dari sarapan atau makan pagi, makan siang, dan makan malam. Sarapan atau 

makan pagi setiap hari sangat penting bagi tubuh. Karena tubuh akan membutuhkan energi 

banyak di pagi hari dan membuat aktivitas menjadi baik. Kemenkes (2018) untuk usia remaja 

hingga dewasa dianjurkan mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan sebanyak 400-600 

gram/hari. 

 

1.2.2. Sayuran 

Sayuran merupakan bahan pangan yang mengandung berbagai zat gizi yang sangat 

diperlukan oleh tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Menurut Burhannudin et all 

(2015) zat gizi yang terkandung dalam sayuran yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, 

dan mineral. Selain itu, sayuran juga mengandung zat non gizi seperti serat, enzim, pigmen, 

dan sejumlah senyawa bermanfaat lainnya. Sayuran yang berwarna hijau merupakan sumber 

pigmen, mineral, vitamin, dan penting bagi kesehatan manusia. Selain sebagai sumber 

pigmen, sayuran juga merupakan sumber vitamin C. Salah satu fungsi vitamin C yaitu 

sebagai antioksidan (Dwi & Pangesti, 2014). Antioksidan merupakan senyawa yang 

memiliki peranan penting dalam menjaga kesehatan karena dapat menangkap molekul 

radikal bebas sehingga dapat menghambat reaksi oksidatif dalam tubuh yang merupakan 

peyebab berbagai penyakit (Adawiah et all, 2015). Oleh karena itu, peranan pada vitamin C 

sebagai antioksidan, vitamin C sering ditambahkan pada makanan untuk mencegah 

perubahan oksidatif. Sayuran yang memiliki kandungan gizi vitamin C salah satunya yaitu 

brokoli (Nurhayati et all, 2007; & Siti, 2015).  

 

Sayuran memiliki manfaat bagi tubuh diantara lainnya yaitu sebagai sumber vitamin dan 

serat, sehingga penting untuk menompang kehidupaan manusia untnuk menjaga agar tubuh 

tetap sehat (Siti, 2015). Sayuran merupakan sumber vitamin dan mineral yang dibutuhkan 

oleh tubuh untuk mengatur proses dalam tubuh (Kemenkes, 2018). Menurut WHO yang 

dikutip oleh Kemenkes (2018) menganjurkan untuk mengkonsumsi sayuran sebanyak 250 

gram/hari. Sayur juga merupakan sumber karbohidrat tetapi hanya terdapat pada sayur 

tertentu seperti wortel dan kentang. Menurut Joao (2012) bahwa mengkonsumsi sayuran
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dapat meningkatkan kesehatan saluran pencernaan, mengurangi risiko terjadinya penyakit 

kanker, jantung, diabetes, stroke, anemia, dan penyakit kronis lainnya. 

 

1.2.3. Kantin 

Kantin merupakan salah satu tempat untuk memenuhi kebutuhan makan. Kantin dapat 

ditemukan di dalam gedung-gedung. Salah satunya kantin yang berada di dalam universitas. 

Kantin tersebut memiliki beberapa stand atau konsep tempat seperti foodcourt yang menjual 

menu makanan yang berbeda, sehingga mahasiswa dapat memilih menu makanan yang 

diinginkan dan selain itu juga harga yang terjangkau untuk mahasiswa, dosen, dan staff 

administrasi. Dengan adanya kantin di Universitas yaitu bertujuan untuk memudahkan 

kebutuhan makanan dan minuman bagi mahasiswa, dosen, dan staff administrasi, sehingga 

dengan demikian kebutuhan makanan dan minuman terlindungi dan terjamin kesehatannya 

agar aktivitas yang dilakukan menjadi lebih produktif. 

 

Kantin juga menjadi tempat penyebaran penyakit yang medianya melalui makanan dan 

minuman, sehingga penyediaan makanan yang ada di kantin tentunya harus memperhatikan 

kualitas pada makanan, kualitas layanan, dan juga kebersihan pada kantin yang dapat 

memperngaruhi terhadap kepuasan konsumen dan minat pasca pembelian. Menurut Suteki 

(2014) bahwa kantin hendaknya didirikan bukan suatu keuntungan untuk kantin itu sendiri 

melainkan untuk keuntungan bersama dan harus mementingkan keadilan, manfaat, 

keselamatan, dan keamanan konsumen yang tentunya juga tidak merugikan pedangan. 

 

1.2.4. Pelaku Usaha Kantin 

Pelaku usaha kantin merupakan seseorang yang mengolah suatu makanan yang ada pada 

kantin. Pelaku usaha kantin juga merupakan orang yang memanfaatkan hasil olahan 

makanannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam memasarkan hasil olahan 

makanannya pelaku usaha kantin menjual dengan harga yang relatif murah. Pelaku usaha 

kantin harus memiliki pengetahuan yang luas. Selain itu pelaku usaha kantin juga harus 

memiliki strategi untuk meningkatkan penjualannya, sehingga dapat dijalankan serta 

bertahan dan berkembang. Ada berbagai macam strategi untuk menarik konsumen agar



5 

 

 

 

memutuskan untuk membeli hasil olahan makanan yang ditawarkan oleh pelaku usaha 

kantin. Seorang pelaku usaha kantin juga harus memahami berbagai macam faktor-faktor 

yang mempengaruhi keputusan konsumen. Pelaku usaha kantin harus mampu memproduksi 

olahan makanan yang aman, sehat, utuh, dan berkualitas, serta menginformasikannya kepada 

konsumen sehingga tertarik untuk mengonsumsi produk yang diluncurkan ke pasar (Astutik, 

2017).  

 

1.2.5. Pengetahuan 

Pengetahuan sangat penting untuk terbentuknya suatu tindakan seseorang. Pengetahuan 

didasari dengan pemahaman seseorang yang akan menumbuhkan perilaku yang diharapkan, 

khususnya tentang pengetahuan gizi. Pengetahuan seseorang yang kurang tentang gizi, maka 

upaya yang dilakukan untuk menjaga keseimbangan makanan kurang dan menyebabkan 

masalah gizi kurang atau sebaliknya (Agnes et all, 2017). Pengetahuan gizi merupakan suatu 

pemahaman seseorang terhadap sumber-sumber zat gizi pada makanan, makanan yang aman 

dikonsumsi, sehingga makanan tersebut tidak menimbulkan penyakit. Cara mengolah 

makanan yang baik dan benar agar zat gizi dalam makanan tidak menghilang. Tingkat 

pengetahuan seseorang akan berpengaruh pada persepsi dan perilaku dalam pemilihan 

makanan yang dapat berdampak pada keadaan gizi tersebut. 

 

Pengetahuan tentang gizi dapat mempengaruhi seseorang dalam memenuhi kebutuhannya. 

Pengetahuan mengenai gizi yaitu cara pemilihan bahan makanan yang baik, dan 

mengkonsumsi sehari-hari dengan baik yang akan memberikan semua zat gizi yang 

dibutuhkan oleh tubuh. Pemilihan dan mengkonsumsi bahan makanan akan berpengaruh 

terhadap status gizi seseorang. Pengetahuan gizi sangat penting karena setiap orang akan 

memiliki gizi yang cukup apabila makanan yang dimakannya mampu menyediakan zat gizi 

yang diperlukan untuk pertumbuhan tubuh, karena pengetahuan gizi yang cukup akan 

memberikan informasi yang berhubungan dengan gizi, makanan dan kesehatan.  



6 

 

 

 

1.2.6. Persepsi 

Persepsi merupakan suatu proses dimana seseorang dapat mengatur, memilih dan 

menginterprestasikan  rangsangan yang dapat diterima menjadi suatu tanggapan langsung 

dari serapan sehingga seseorang dapat mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya. 

Menurut Ugi (2015) bahwa persepsi merupakan suatu kecenderungan seseorang terhadap 

sesuatu dalam ranah relatif yang artinya bahwa persepsi pada setiap orang akan berbeda-beda 

terhadap sesuatu. Persepsi dapat muncul karena adanya pengalaman, pola pikir, dan 

perasaan. Persepsi merupakan proses yang terjadi pada seseorang dimana proses tersebut 

memahami atau memberi makna terhadap setiap informasi yang diterima oleh seseorang 

melalui alat indra, setelah itu seseorang akan mempersepsi dan memahami informasi yang 

mereka terima. 

 

1.2.7. Perilaku 

Perilaku adalah suatu tindakan, aktivitas, tanggapan atau reaksi yang dilakukan seseorang. 

Perilaku juga merupakan suatu respon atau reaksi seseorang terhadap rangsangan dari 

lingkungan luar (Zaraz, 2015). Perilaku dibagi menjadi dua kelompok yaitu perilaku tertutup 

dan terbuka. Perilaku tertutup yaitu suatu reaksi yang masih belum bisa diamati oleh orang 

lain dengan secara jelas. Sedangkan perilaku terbuka yaitu suatu reaksi yang dapat diamati 

oleh orang lain. Perilaku terbagi menjadi 4 yaitu menerima (Receiving), merespon 

(Responding), Menghargai (Valuing), dan bertanggung jawab (Responsible). Perilaku 

terhadap produsen yaitu bagaimana cara mengolah makanan yang benar agar kandungan gizi 

pada makanan tersebut tetap terjaga, bagaimana mencegah terjadinya kerusakan gizi pada 

bahan pangan. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengetahuan, persepsi dan perilaku pelaku 

usaha kantin terhadap menu sayuran di kantin Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

Untuk mendapatkan informasi mengenai ketersediaan menu bersayur dan guna untuk 

kepentingan semua yang ada pada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang. 

 


