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1. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Konsumsi sayur dan buah sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena 

fungsinya sebagai zat pengatur tubuh. Sayur dan buah merupakan sumber pangan 

yang mengandung vitamin, mineral, serat pangan, senyawa fitokimia sebagai 

antioksidan, dan memiliki kadar air tinggi. Meskipun kebutuhan tubuh akan vitamin 

dan mineral relatif kecil, namun fungsi vitamin dan mineral tidak dapat digantikan 

oleh sumber pangan lain. Apabila konsumsi vitamin dan mineral tidak memenuhi 

kecukupan, maka tubuh akan mengalami defisiensi vitamin dan mineral yang dapat 

mengakibatkan berkurangnya daya tahan tubuh (Widyakarya Nasional Pangan dan 

Gizi X, 2012 dalam Afani et al., 2015). 

 

Konsumsi sayur oleh masyarakat Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan 

dengan negara-negara tanpa sumber daya sebagai penghasil sayur. Data SUSENAS 

tahun 2004 mencatat bahwa 60,44% masyarakat Indonesia kurang mengonsumsi 

sayur dan buah, dan ditemukan bahwa 56,6% anak usia sekolah sukar mengonsumsi 

sayur. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2007, konsumsi sayur di 

Indonesia sangat rendah pada kelompok usia 10 tahun ke atas yaitu mencapai angka 

93,6% dan khususnya di Jawa Tengah rendahnya konsumsi sayur pada kelompok 

usia 10 tahun ke atas mencapai 91% (Depkes, 2008).  

 

Organisasi pangan dan pertanian dunia, Food and Agriculture Organization (FAO) 

merekomendasikan warga dunia untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan teratur 

sebanyak 75 kg/kapita/tahun, dilengkapi oleh anjuran dari badan kesehatan dunia 

World Health Organization (WHO) terkait konsumsi sayur dan buah yaitu 

sebanyak 400 gram setiap hari. Di Indonesia, Pedoman Gizi Seimbang tahun 2014 

menganjurkan konsumsi buah dan sayur anak balita dan usia sekolah sebanyak 300-

400 gram per hari yaitu terdiri dari minimal 250 gram sayur atau setara dengan 3-4 

porsi per hari, dan minimal 150 gram buah atau setara dengan 2-3 porsi per hari 

(Kemenkes, 2014).  
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Kurangnya konsumsi sayur pada anak-anak dapat mengakibatkan masa 

pertumbuhan tidak berjalan optimal dan menurunkan daya tahan tubuh sehingga 

anak rentan terserang penyakit. Selain itu apabila kebiasaan makan yang salah ini 

terus berlanjut dapat meningkatkan risiko kesehatan yang serius pada saat dewasa. 

Perilaku makan pada usia dini akan menetap hingga dewasa (Brown, 2005 dalam 

Farisa, 2012). Oleh karena itu, perilaku makan yang tidak seimbang dan sehat pada 

usia dini khususnya terkait dengan konsumsi sayur maka perilaku tersebut dapat 

terbawa hingga usia dewasa dan dapat meningkatkan risiko penyakit kronis.  

 

Pada anak usia sekolah, faktor orang tua khususnya peran Ibu merupakan salah satu 

faktor yang penting dalam konsumsi sayur anak. Orang tua memiliki pengaruh yang 

sangat besar dalam memperkenalkan anak pada makanan, sikap tentang makanan, 

pemilihan makanan dan pola makan. Aswatini et al. (2008) menyatakan terdapat 

berbagai faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pola dan perilaku 

konsumsi sayur di masyarakat. Faktor internal terdiri atas berbagai faktor yang 

berpengaruh positif atau negatif pada konsumsi sayur yang berasal dari dalam diri 

seseorang. Faktor eksternal merupakan peluang atau hambatan yang berpengaruh 

pada konsumsi sayur dan berasal dari luar diri. 

 

Berdasarkan permasalahan dan uraian tersebut, maka penelitian ini dilakukan 

mengingat pentingnya untuk meningkatkan konsumsi sayur pada masa 

pertumbuhan anak khususnya anak usia sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisa beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap konsumsi sayur 

pada anak usia sekolah. Faktor tersebut antara lain pendidikan dan pekerjaan Ibu, 

pengetahuan Ibu dan anak tentang sayur, sikap dan perilaku Ibu terhadap konsumsi 

sayur, dan preferensi sayur pada anak. Berbagai faktor tersebut perlu diketahui 

untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan cara yang efektif guna 

meningkatkan konsumsi sayur pada anak usia sekolah.  
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1.2.  Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Pedoman Gizi Seimbang (PGS) 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2014) mengeluarkan pedoman gizi 

seimbang (PGS) sebagai pedoman makan sehat bagi masyarakat Indonesia. 

Pedoman Gizi Seimbang (PGS) merupakan anjuran konsumsi makan sehari-hari 

yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah (porsi) yang sesuai dengan 

kebutuhan setiap orang atau kelompok umur. Tujuan pembuatan PGS adalah untuk 

menyediakan pedoman makan dan berperilaku sehat bagi seluruh lapisan 

masyarakat berdasarkan prinsip konsumsi anekaragam pangan, perilaku hidup 

bersih, aktivitas fisik, dan mempertahankan berat badan normal. Definisi gizi 

seimbang mengandung komponen-komponen yang lebih kurang sama, yaitu cukup 

secara kuantitas, cukup secara kualitas, mengandung berbagai zat gizi (energi, 

protein, vitamin dan mineral) yang diperlukan tubuh untuk tumbuh (pada anak-

anak), untuk menjaga kesehatan dan untuk melakukan aktivitas dan fungsi 

kehidupan sehari-hari (bagi semua kelompok umur dan fisiologis), serta 

menyimpan zat gizi untuk mencukupi kebutuhan tubuh saat konsumsi makanan 

tidak mengandung zat gizi yang dibutuhkan. 

 

Pedoman Gizi Seimbang telah diimplementasikan di Indonesia sejak tahun 1995 

yang merupakan realisasi dari rekomendasi Konferensi Pangan Sedunia di Roma 

tahun 1992. Pedoman tersebut menggantikan slogan “4 Sehat 5 Sempurna” yang 

diperkenalkan sejak tahun 1952 dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di bidang gizi. Prinsip gizi seimbang terdiri dari 4 

(empat) pilar yang pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk 

menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan masuk dengan memonitor berat 

badan secara teratur. Empat pilar tersebut adalah mengonsumsi beragam pangan, 

membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktifitas fisik, mempertahankan 

dan memantau berat badan normal.  

 

Visual pedoman gizi seimbang yaitu berbentuk tumpeng. Tumpeng gizi seimbang 

dimaksudkan sebagai gambaran dan penjelasan sederhana tentang panduan porsi 

(ukuran) makanan dan minum serta aktifitas fisik sehari-hari, termasuk cuci tangan 
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sebelum dan sesudah makan serta memantau berat badan. Tumpeng Gizi Seimbang 

dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

 
Gambar 1. Tumpeng Gizi Seimbang 

Sumber: Kementerian Kesehatan RI (2014) 

 

Empat pilar dalam tumpeng tersebut menggambarkan 4 prinsip pedoman gizi 

seimbang. Berdasarkan tumpeng gizi seimbang tersebut, semakin ke atas ukurannya 

semakin kecil, yang menunjukkan semakin kecil porsi konsumsi kelompok pangan 

tersebut. Bagian dasar piramida adalah kelompok pangan yang mengandung 

karbohidrat, anjuran konsumsinya sebanyak 3-4 porsi dalam sehari. Tingkatan 

selanjutnya adalah kelompok sayur dan buah. Konsumsi sayur yang dianjurkan 

sebanyak 3-4 porsi dalam sehari, sedangkan buah sebanyak 2-3 porsi. Tingkatan 

selanjutnya merupakan kelompok lauk-pauk baik nabati atau hewani dengan 

anjuran konsumsi sebanyak 2-4 porsi dalam sehari. Tingkatan paling atas yaitu 

anjuran untuk membatasi konsumsi gula, garam, dan minyak. Konsumsi gula 

sebanyak 4 sendok makan, garam sebanyak 1 sendok teh, dan 5 sendok makan 

minyak dalam sehari.  
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1.2.2. Sayur 

Sayuran merupakan sumber pangan yang kaya akan vitamin, mineral, dan serat 

yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, perkembangan, dan pertumbuhan. 

Meskipun kebutuhan vitamin dan mineral dalam tubuh relatif kecil, namun fungsi 

vitamin dan mineral hampir tidak dapat digantikan sehingga terpenuhinya ke-

butuhan konsumsi zat tersebut menjadi esensial. Peranannya termasuk dalam 

kelompok zat pengatur pemeliharaan dan pertumbuhan. Mengingat nutrisi yang 

terkandung di dalam sayuran sangat penting bagi tubuh, maka sayuran merupakan 

salah satu bahan pangan yang sangat penting untuk dikonsumsi setiap kali makan 

(Mohammad & Madanijah, 2015). Hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 

menyatakan bahwa konsumsi buah dan sayur yang kurang menjadi salah satu dari 

3 faktor risiko penyebab timbulnya penyakit tidak menular utama seperti penyakit 

kardiovaskular, diabetes mellitus, kanker, stroke, dan penyakit paru obstruktif akut 

(Depkes, 2008).  

 

Sayuran mengandung senyawa fitokimia yang berbeda satu dengan lainnya. 

Senyawa fitokimia merupakan antioksidan yang kuat yang melindungi tubuh dari 

efek oksidatif, seperti polusi dan lingkungan, dan mengandung bahan protektif 

untuk melawan penyakit kanker dan jantung koroner (Dunne, 2002 dalam Farisa, 

2012). Zat ini tidak dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh, tetapi memiliki efek 

sebagai zat antikanker, antimikroba, antioksidan, antitrombotik, meningkatkan 

sistem kekebalan, antiinflamasi, mengatur tekanan darah, menurunkan kolesterol 

serta mengatur kadar gula darah (Astawan, 2008 dalam Farisa, 2012). 

 

Vitamin adalah zat organik yang berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan 

pemeliharaan kehidupan. Umumnya vitamin tidak dapat dibentuk oleh tubuh 

sehingga harus diperoleh dari makanan (Lehner, 2000 dalam Farisa, 2012). Vitamin 

dan mineral dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah sedikit, namun kedua zat tersebut 

memiliki fungsi yang penting bagi tubuh karena kebutuhannya harus terpenuhi 

(Almatsier, 2004 dalam Farisa, 2012).  
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Sayur pada umumnya lebih banyak mengandung mineral, namun kandungan 

vitaminnya juga cukup tinggi (Brown, 2008 dalam Farisa, 2012). Fungsi mineral 

adalah memelihara fungsi tubuh secara keseluruhan baik pada tingkat sel, jaringan, 

organ maupun sistem organ dengan cara memelihara keseimbangan cairan, asam 

basa, dan sebagai kofaktor enzim. Sayuran berwarna hijau seperti bayam, 

kangkung, daun singkong, daun katuk dan daun pepaya kaya akan kalsium, zat besi, 

dan asam folat. Kalsium berfungsi untuk pembentukan tulang dan gigi, mengatur 

pembekuan darah, sebagai katalisator reaksi-reaksi biologik dan kontraksi otot. Zat 

besi berfungsi untuk metabolisme energi, meningkatkan kemampuan belajar, dan 

meningkatkan sistem kekebalan. 

 

Sayur bersifat mudah rusak (perishable) sehingga memerlukan pengolahan dan 

pengawetan. Proses pengolahan dan pengawetan sayur harus sesuai dan benar. 

Pengawetan sayuran dapat dilakukan dengan cara dikeringkan ataud difermentasi. 

Beberapa metode pengolahan yang dapat diterapkan pada sayuran adalah metode 

perebusan (boiling), pengukusan (steaming), penumisan (sauting), pemasakan cah 

(stir-frying), penyemuran (braising), penyetupan (stewing), penggorengan (frying), 

pemblansiran (blanching). Metode yang paling baik dalam mempertahankan 

tekstur, penampilan, dan zat gizi adalah metode pemblansiran (blanching). Metode 

blanching menghasilkan sayuran yang renyah dan berwarna cerah. Caranya adalah 

sayur dimasukkan ke dalam air mendidih selama 3-5 menit kemudian diangkat dan 

dimasukkan ke dalam air es. Lama waktu yang dibutuhkan tergantung pada jenis 

dan sifat sayur, namun biasanya tidak lebih dari 10 menit (Fatmawati, 2013).   

 

1.2.3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Sayur 

Konsumsi sayur seseorang dapat dipengaruhi oleh berbagai macam hal, baik faktor 

internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor-faktor yang berasal 

dari dalam diri individu tersebut, sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang 

berasal dari luar. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menganalisa faktor-

faktor yang berhubungan dengan konsumsi sayur seseorang. Penelitian Bahria & 

Triyanti (2010) menunjukkan adanya hubungan bermakna antara ketersediaan 

sayur di rumah, kesukaan terhadap sayur, kebiasaan orang tua dalam 
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mengkonsumsi sayur dengan tingkat konsumsi sayur pada anak, dan diasumsikan 

pula bahwa pengetahuan gizi yang tinggi pada seseorang akan memiliki 

kecenderungan mengonsumsi sayur lebih tinggi daripada seseorang dengan 

pengetahuan gizi yang rendah. Hasil penelitian Mohammad & Madanijah (2015) 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan positif antara pengetahuan gizi 

anak, pendidikan ayah dan ibu, ketersediaan sayur dan buah di rumah, uang saku 

anak, dan pendapatan keluarga dengan konsumsi sayur dan buah anak. 

 

Pada penelitian ini, faktor-faktor yang diteliti merupakan beberapa variabel yang 

diduga berpengaruh terhadap konsumsi sayur anak, meliputi pekerjaan dan 

pendidikan Ibu, pengetahuan Ibu tentang sayur, sikap dan perilaku Ibu terhadap 

konsumsi sayur, pengetahuan responden tentang sayur, dan tingkat kesukaan 

responden terhadap sayuran. Pengetahuan gizi merupakan pengetahuan tentang 

makanan dan 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 (Notoatmodjo, 2003 

dalam Afani et al., 2015). Tingkat pengetahuan seseorang berpengaruh terhadap 

sikap dan perilaku dalam pemilihan makanan yang pada akhirnya berpengaruh pada 

keadaan gizi yang bersangkutan. Kedalaman dan keluasan pengetahuan tentang gizi 

akan menuntun seseorang dalam pemilihan jenis makanan yang akan dikonsumsi 

baik dari segi kualitas, variasi, maupun cara penyajian pangan yang diselaraskan 

dengan konsep pangan. Pengetahuan gizi yang baik merupakan faktor penting 

dalam menentukan sikap dan perilaku seseorang terhadap makanan. Semakin 

memiliki pengetahuan gizi yang baik, seseorang individu akan semakin 

mempertimbangkan jenis dan kualitas makanan yang akan dipilih untuk dikonsumsi 

(Sediaoetama, 2000 dalam Afani et al., 2015). Pengetahuan gizi yang diperoleh ibu 

sangat bermanfaat bagi anak apabila ibu dapat mengaplikasikan pengetahuan gizi 

yang dimiliki (Khuril’in, 2015).      

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pendidikan 

Ibu, pekerjaan Ibu, pengetahuan Ibu tentang sayur, sikap dan perilaku Ibu terkait 
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konsumsi sayur, pengetahuan anak tentang sayur, dan kesukaan sayur pada anak 

dengan konsumsi sayur pada anak usia sekolah dasar kelas 1 dan 2. 


