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4. PEMBAHASAN 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan responden 

terhadap persepsi dan perilaku terhadap menu sayuran. Demikian untuk melengkapi 

penelitian ini, maka dilakukan penelitian di kantin Universitas Soegijapranata dengan jumlah 

sampel sebanyak 21 orang. Pemilihan pada kategori usia ini berdasarkan dari teori Febri et 

al, (2014) yang mengatakan bahwa perkembangan pada remaja terbagi menjadi 3 periode 

yaitu periode remaja awal 12–15 tahun, periode remaja tengah 15–18 tahun, dan periode 

remaja akhir 18–21 tahun. Perkembangan usia dewasa terbagi menjadi 3 kelompok yaitu 

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

60 tahun–meninggal (Miftahul et al, 2017).  

 

4.1. Karakteristik Responden 

Responden penelitian kali ini yaitu produsen atau penjual makanan di kantin Universitas 

Katolik Soegijapranata dengan kategori usia yaitu 19–60 tahun. Pada bagian tabel 14 

menunjukkan bahwa pada usia responden sebagian besar yaitu 18–40 tahun, dan pada posisi 

kedua yaitu responden memiliki umur 40–60 tahun. Pembagian kelompok usia ini 

berdasarkan teori Febri et all  (2014) yang membagi ketiga kelompok remaja tersebut yaitu 

usia remaja awal, tengah, dan akhir. Serta teori Miftahul et al (2017) yang membagi tiga 

kelompok dewasa tersebut yaitu diantaranya usia dewasa awal, tengah, dan akhir. Selain itu, 

sebagian besar responden didominasi oleh kaum perempuan yaitu sebesar 85,7% (18 orang). 

Dapat diketahui juga bahwa sebagian besar tingkat pendidikan akhir responden yaitu Sekolah 

Menengah Atas (SMA) yaitu dengan sejumlah 13 orang dengan jumlah persentase 61,9%. 

 

Pada hasil penelitian ini bahwa lama bisnis berdiri sebagian besar yaitu lebih dari 7 tahun. 

Lama bisnis merupakan lamanya seseorang pengusaha atau pedagang menjalankan usahanya 

(Romauli, 2016). (Ernani, 2011) mengatakan bahwa pemulihan krisis pada ekonomi akan 

berjalan selama tujuh tahun. Lama bisnis berdiri akan mempengaruhi tingkat pendapatan 

seorang pedagang atau pengusaha. Karena lamanya seorang pengusaha atau pedagang yang 

menekuni bidang usahanya akan mempengaruhi produktivitasnya atau keahliannya, sehingga 

dapat menambah efisiensi dan mampu menekan biaya produksi yang lebih kecil daripada
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hasil penjualan. Keuntungan usaha yang diperoleh selama satu bulan yaitu lebih dari Rp 

1.000.000, hal itu karena usaha yang didirikan merupakan usaha kecil atau usaha mikro. 

Romauli (2016) mengatakan bahwa penghasilan atau pendapatan usaha yaitu pendapatan 

usaha dari hasil kegiatan pada usaha yang dijalankan. Usaha kecil masyarakat yang bergerak 

di bidang perdagangan dengan lingkungan usaha yang relatif kecil, terbatas dan tidak bersifat 

tetap. 

 

4.2. Hubungan antara Pengetahuan Responden dengan Persepsi dan 

Perilaku Responden Terkait Menu Sayuran 

Pada penelitian ini, pengetahuan responden yang akan diuji yaitu pengetahuan gizi pada 

sayuran. Pengetahuan gizi mempunyai peran yang penting dalam pembentukan kebiasaan 

pola makan seseorang, sebab hal ini akan mempengaruhi seseorang dalam mengkonsumsi 

jumlah makanan serta memilih jenis makanan (Djoko, 2016). Pengetahuan gizi juga 

merupakan pengetahuan tentang makanan dan zat gizi, sumber-sumber zat gizi pada 

makanan, makanan yang aman dikonsumsi sehingga tidak menimbulkan penyakit dan cara 

mengolah makanan yang baik agar zat gizi dalam makanan tidak hilang serta bagaimana 

hidup sehat (Pritasari et all, 2017). Pengetahuan merupakan suatu informasi yang ditangkap 

oleh panca indra manusia. Menurut Agnes et all (2017), bahwa pengetahuan juga merupakan 

suatu hasil yang diperoleh melalui proses pembelajaran dari suatu hal yang tidak diketahui 

menjadi tahu dengan melalui berbagai cara yaitu pendidikan atau pengalaman itu sendiri. 

 

Pada tabel 21 merupakan hasil hubungan antara pengetahuan responden dengan persepsi 

responden. Dapat dilihat bahwa, terdapat hubungan antara pengetahuan responden dengan 

persepsi responden. Hal itu dapat dilihat bahwa rata-rata pengetahuan responden baik dengan 

persepsi yang positif. 

 

Pada tabel 23 merupakan hasil hubungan antara pengetahuan responden dengan perilaku 

responden. Dapat dilihat bahwa, terdapat hubungan antara pengetahuan dengan perilaku
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responden tentang menu sayuran. Hal itu dapat dilihat bahwa rata-rata pengetahuan 

responden baik dengan perilaku yang positif. 

 

Berdasarkaan hasil tabel 21 dan 23 menjelaskan bahwa hasil pengetahuan responden dengan 

persepsi dan perilaku responden memiliki hubungan. Dari hasil tersebut dapat dijelaskan 

bahwa responden memiliki nilai yang baik pada pengetahuan terkait menu sayuran, dengan 

persepsi dan perilaku yang positif. Hal itu sesuai dengan teori Agnes et all (2017) 

Pengetahuan seseorang yang kurang tentang gizi, maka upaya yang dilakukan untuk menjaga 

keseimbangan makanan kurang dan menyebabkan masalah gizi kurang atau sebaliknya. 

Pengetahuan gizi yang baik pada seseorang maka hal tersebut akan mempengaruhi pada 

persepsi dan perilaku seseorang, sehingga dapat menjaga keseimbangan tubuh. Akan tetapi 

apabila pengetahuan yang kurang maka dapat disebabkan karena tingkat pendidikan. Tingkat 

pendidikan dapat mempengaruhi pada pengetahuan karena dengan tingkat pendidikan maka 

kita akan tau bahwa pengetahuan atau informasi yang didapat akan baik. Menurut Setiyowati 

et all (2011) mengatakan bahwa seseorang yang memiliki tingkat pendidikan rendah maka 

relatif sulit menerima sesuatu hal yang baru, dan sebaliknya seseorang yang memiliki 

pendidikan tinggi maka akan lebih mudah menerima hal yang baru dan cenderung lebih 

terbuka. Akan tetapi pengetahuan yang kurang juga dapat disebabkan karena usia yang 

semakin tua atau lanjut usia maka daya ingat untuk mengingat sesuatu akan berkurang, 

sehingga hal tersebut dapat menyebabkan pengetahuan yang kurang. Kusharyadi (2013) 

menjelaskan bahwa dengan bertambahnya usia maka daya ingat akan mengalami penurunan. 

Penurunan neuron dan sinaps otak sebagai pembentuk ingatan juga akan mengalami 

penurunan seiring bertambahnya usia. 

 

Pada tabel 22 dan 24 menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelompok pengetahuan yang 

memiliki hubungan dengan persepsi dan perilaku. Pada tabel 22 terdapat hubungan antara 

faktor-faktor penyebab kerusakan gizi dengan penyajian pada makanan sehat. Sedangkan 

pada tabel 24 terdapat terdapat hubungan antara pengolahan dengan mutu pangan.
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Kandungan gizi pada pangan sangat penting bagi kesehatan tubuh karena pada dasarnya 

manusia membutuhkan asupan gizi yang cukup. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, 

terutama anak remaja kurang memperhatikan pola pangan mereka. Pola pangan akan 

mempengaruhi kandungan gizi pada tubuh. Kemenkes (2018), menganjurkan untuk 

mengkonsumsi sayuran sebanyak 250 gram/hari. Karena itu dengan mengkonsumsi sayuran 

kita dapat mencegah terjadinya obesitas atau penyakit degeneratif. Selain itu, tidak hanya 

para remaja yang tidak memperhatikan pola pangan mereka, akan tetapi para pelaku usaha 

kantin juga harus memperhatikan kandungan gizi pada sayuran yang mereka jual untuk 

diolah menjadi hidangan makanan yang sehat. 

 

Para pelaku usaha kantin harus memahami bagaimana kandungan gizi pada sayuran tetap 

terjaga pada saat pengolahan dan faktor-faktor penyebab kerusakan gizi, sehingga dapat 

menyediakan makanan yang sehat. Faktor-faktor penyebab kerusakan pada gizi yaitu pada  

saat penyimpanan bahan pangan dan juga pengolahan. Untuk menjaga ketahanan pada gizi 

agar tidak rusak maka, para pelaku usaha kantin harus menyimpan sayuran dengan tepat yaitu 

untuk mempertahankan kandungan gizi agar tidak rusak dan tidak membuat sayuran menjadi 

tidak segar atau layu. Menurut Jean dkk (2017), kerusakan bahan pangan dapat dikarenakan 

penyimpanan yang telah melewati batas normal (2 minggu). Kerusakan ini dapat dilihat pada 

perubahan warna pada sayuran yang segar menjadi coklat atau menjadi busuk. Hadiyanto & 

Sari (2013), menambahkan bahwa pembusukan bahan pangan disebabkan karena 

mikroorganisme, enzim yang dikandung pada makanan, insektisida dan hewan pengerat. 

Kemudian para pelaku usaha kantin juga harus memperhatikan pada saat pengolahan yaitu 

untuk menjaga suhu api pada saat mengolah makanan. Karena apabila tidak memperhatikan 

suhu pada saat pengolahan, maka kandungan gizi pada sayuran akan berkurang ataupun 

berlebihan. Menurut (Hening dkk, 2017; Sundari dkk, 2015; Saiduna & Oktap, 2013) bahwa 

setalah pengolahan kadar gizi pada bahan makanan akan berbeda-beda tergatung pada jenis 

bahan pangannya dan juga suhu yang digunakan pada saat pengolahan. Ramadhan dan 

Aminah (2014) juga menjelaskan bahwa pada saat proses pengolahan dapat menyebabkan 

perubahan signifikan dalam komposisi kimia sayuran dan mempengaruhi senyawa 

bioaktifnya baik meningkatkan kandungannya ataupun menurunkan kandungannya,
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Sehingga mutu pada makanan tetap terjaga. Agar mutu pangan tetap terjaga pada saat 

pengolahan maka makanan tersebut harus diolah dengan benar agar tidak menimbulkan 

dampak negatif seperti penyakit dan keracunan akibat bahan kimia, mikroorganisme, 

tumbuhan atau hewan, serta dapat pula menimbulkan berbagai penyakit (Titis, 2018).  

 

4.3. Hubungan antara Persepi Responden dengan Perilaku Responden 

Terkait Menu Sayuran 

Pada penelitian kali ini, persepsi yang diuji yaitu persepsi mengenai cara mengolah menu 

sayuran yang baik. Persepsi merupakan suatu pandangan atau pengelihatan yang bagaimana 

cara seseorang dalam memandang sesuatu (Riawati & Mumuh, 2012).  

 

Pada tabel 18 menunjukkan bahwa persepsi responden terkait menu sayuran terdapat 76,2% 

(16 orang) memiliki persepsi yang positif dan 23,8% (5 orang) memiliki persepsi yang  

negatif. Persepsi yang positif menunjukkan bahwa rata-rata setuju dengan pertanyaan. 

Menurut Ugi (2015) bahwa persepsi yang positif dalam bidang kesehatan akan dapat 

berdampak langsung terhadap perilaku masing-masing atau individu dan begitu pula 

sebaliknya. Riawati & Mumuh (2012) menambahkan bahwa persepsi positif yaitu penilaian 

seseorang terhadap objek atau informasi dengan pandangan yang positif atau sesuai dengan 

yang diharapkan dari objek yang dipersepsikan atau dari aturan yang ada. 

 

Pada tabel 20 menunjukkan bahwa perilaku responden terkait menu sayuran terdapat 81% 

(17 orang) memiliki perilaku yang positif, dan 19% (4 orang) memiliki perilaku yang negatif. 

Perilaku yang positif menunjukkan bahwa responden memilih jawaban yang positif atau baik 

pada tiap pertanyaan. Menurut Riawati & Mumuh (2012) bahwa positif atau negatifnya suatu 

tindakan atau perilaku dari seseorang dapat dipengaruhi dari beberapa faktor yaitu 

keyakinan, pengetahuan, persepsi dan tradisi. 

 

Pada tabel 25 dapat dilihat bahwa persepsi responden memiliki hubungan dengan perilaku 

responden terkait menu sayuran. Hal ini sesuai dengan teori Riawati & Mumuh (2012) yang 

mengatakan bahwa persepsi yang positif maka akan dapat mendorong terjadinya perilaku 
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yang positif. Syadza et al (2018) juga menjelaskan bahwa persepsi produsen merupakan 

suatu komponen penting yang akan mempengaruhi perilaku dalam kehidupan sehari-hari, 

serta dapat mempengaruhi segala keputusan yang diambil maupun yang dipilih. 

 

Pada tabel 26 merupakan hasil beberapa kelompok persepsi yang memiliki hubungan dengan 

perilaku diantaranya yaitu hubungan antara penyediaan pada makanan sehat dengan bahan 

pangan dan juga hubungan antara kualitas pengolahan dengan mutu pangan. Untuk 

menyajikan makanan yang sehat dimulai dari menggunakan bahan-bahan makanan dengan 

kualitas yang baik, karena bahan akan mempengaruhi kualitas makanan itu sendiri. Kualitas 

bahan yang baik akan lebih baik apabila diimbangi dengan pengolahan makanan yang benar. 

Pengolahan yang benar maka serat-serat gizi atau mutu pangan tetap terjaga. Menurut Rahmi 

et al (2015) bahwa mutu pangan merupakan suatu nilai yang dapat ditentukan atas dasar 

kriteria keamanan dan kandungan gizi pangan. Demikian hasil makanan yang disajikan akan 

menjadi makanan yang sehat. Karena menggunakan bahan makanan yang berkualitas dan 

cara pengolahan yang benar.  

 

Permasalahan tersebut dapat disebabkan karena jumlah responden yang sedikit. Hal ini 

dijelaskan oleh Idrus (2015) bahwa semakin besar ukuran sampel atau jumlah responden 

yang diharapkan maka akan memberikan hasil yang semakin baik. Selain itu, pada saat 

survey di lapangan terdapat alasan lain yang menyebabkan produsen tidak terlalu banyak 

menyediakan menu sayuran. Karena pada saat konsumen membeli menu yang terdapat 

sayuran, maka mereka akan menyingkirkan atau membuang sayuran tersebut ke tempat lain 

sehingga tidak dikonsumsi oleh konsumen. Hal tersebut menyebabkan timbulnya persepsi 

produsen untuk tidak menjual menu sayuran. 


