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1. PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang semakin bertumbuh dalam 

berbagai sektor. Guna menyetarakan diri dengan perkembangan globalisasi yang ada, 

pemerintah bekerja keras membangun sarana prasarana yang akan menunjang kehidupan 

warga negaranya. Berbagai aspek kehidupan menjadi terpengaruh dan berubah seiring 

masuknya globalisasi, termasuk sektor ekonomi. Laporan Perkembangan Perekonomian 

Indonesia dan Dunia Triwulan I Tahun 2018 menunjukkan bahwa perekonomian Indonesia 

mengalami pertumbuhan pada triwulan I tahun 2018 sebesar 5.1 persen, sedikit lebih tinggi 

dengan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2017 (Bappenas, 2018). Pembangunan 

ekonomi pun semakin marak dilakukan guna menstabilkan keadaan ekonomi Indonesia 

dengan luar negeri. Salah satunya adalah pembangunan pusat perbelanjaan berbasis swalayan 

dan modern atau disebut mall. Mall merupakan suatu ruang arsitektural yang terdiri dari 

kompleks pertokoan sebagai tempat jual beli atau tempat berekreasi (Issn, Kosanti, & 

Dwiyanto, 2018). Hal ini akan berdampak secara langsung pada seluruh kalangan 

masyarakat, tak lain sebagai konsumen. 

 

Salah satu sifat yang akan muncul adalah hedonisme pada konsumen, yang memiliki sifat 

kecenderungan membeli sesuatu hal yang bukan prioritas kebutuhan pada saat itu (Kosyu, 

Hidayat, & Abdillah, 2014). Seluruh kalangan konsumen secara tidak langsung akan 

mengalami efek adanya mall tersebut. Terkhusus pada kelompok usia remaja, usia ini 

merupakan fase pertumbuhan yang pesat, baik pertumbuhan jasmani dan mental yang 

umumnya dimulai usia 12 atau 13 tahun. Menurut Bibiloni, Pich, Pons, & Tur (2013) masa 

remaja merupakan masa di mana banyak terjadi perubahan baik tingkat fisiologis serta 

perilaku, atau dapat diartikan sebagai masa transisi dari masa kanak-kanak menjadi dewasa. 

Salah satu bentuk perubahan berkaitan dengan tumbuhnya mall di perkotaan adalah 

perubahan psikologis pada remaja untuk hidup konsumtif. Bahkan pada era modern saat ini, 

berkunjung ke mall menjadi kebiasaan dari gaya hidup remaja khususnya yang tinggal di 

perkotaan. 

 

Remaja sangat rentan terhadap perubahan sosial dan ekonomi, dengan perilaku yang 

dihasilkan akan mengancam kesehatan (World Health Organization, 2005). Salah satu 

perubahan psikologis remaja adalah rasa keingintahuan yang semakin tinggi. Hal ini akan 
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memiliki dampak pada gaya hidup remaja, salah satunya konsumsi makanan yang tinggi 

kalori dan karbohidrat. Salah satu perubahan perilaku remaja adalah adanya kecenderungan 

untuk mengikuti pola dan gaya hidup masa kini atau modern. Salah satu faktor pendukung 

dari hal tersebut adalah letak sosio-demografi antara sekolah dengan mall. Pengaruh lainnya 

adalah kondisi lingkungan contohnya peer group/kelompok belajar di sekolah, iklan media 

massa dan tersedianya berbagai jenis makanan yang berada di mall, akan memicu perubahan 

kebiasaan makan yang tidak baik. Banyak sekali remaja tidak menyadari tentang kebiasaan 

makan mereka yang dinilai kurang sehat dan bergizi, hal tersebut akan memicu berbagai 

penyakit pada masa yang akan datang. 

 

Kebiasaan konsumsi pangan yang tidak sesuai dengan anjuran akan menimbulkan berbagai 

konsekuensi kesehatan. Usia remaja dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan kualitas pangan 

yang baik sehingga pemenuhan kualitas hidup yang sehat akan terpenuhi. Kota Semarang 

menjadi salah satu ibu kota provinsi yang memiliki latar belakang permasalahan gizi. Data 

Kementerian Kesehatan tahun 2014 menunjukkan bahwa penduduk Jawa Tengah dengan usia 

≥10 tahun menjadi peringkat pertama sebagai penduduk yang memiliki perilaku konsumsi 

makanan berlemak, berkolesterol, dan makanan gorengan. Kualitas konsumsi pangan atau 

Healthy Eating Index masyarakat yang tidak terkontrol serta tidak dicermati akan berdampak 

buruk pada kesehatan. Beberapa penyakit kemungkinan yang akan muncul adalah Penyakit 

Tidak Menular (PTM) contohnya penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Remaja merupakan masa transisi bertahap dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang 

biasanya dimulai dengan munculnya tanda-tanda pubertas atau perubahan secara fisiologis, 

serta ditandai dengan perubahan psikologis dan sosial (World Health Organization, 2005). 

Perubahan fisiologis dapat dilihat pada perubahan bentuk tubuh remaja, sedangkan perubahan 

psikologis dapat dilihat pada sikap dan perilaku remaja pada kehidupan sehari-hari mereka. 

Perubahan psikologis dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain pendidikan karakter 

di dalam keluarga, pengaruh peer group/kelompok belajar, kemajuan teknologi (media 

sosial), dan lain sebagainya. Salah satu aspek yang harus menjadi perhatian khusus adalah 

pemenuhan gizi berkualitas yang beriringan dengan semakin tingginya aktivitas tubuh serta 

kebutuhan pangan pada remaja. Pemenuhan kualitas pangan yang baik akan memenuhi nilai 

gizi yang sesuai dengan kebutuhan gizi remaja. 
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Perkembangan zaman dan semakin maraknya tingkat globalisasi masuk ke dalam tubuh suatu 

negara, akan menghasilkan beberapa perubahan di berbagai sektor serta inovasi terbaharukan. 

Terlebih pada suatu pangan/makanan, saat ini semakin banyak inovasi baru olahan-olahan 

makanan yang semakin mudah diperoleh oleh konsumen yang bersifat instan dan cepat. Salah 

satunya adalah keberadaan mall yang menjadi pusat market inovasi-inovasi tersebut. 

Terutama kelompok remaja yang sangat rentan dengan perubahan-perubahan atau inovasi 

tertentu sehingga sifat keingintahuan mereka akan semakin meningkat. Akses untuk 

memperoleh makanan semakin mudah dan cepat, terlebih apabila akses tempat mereka 

menimba ilmu memiliki jarak yang dekat dengan keberadaan mall. Faktor demografi tersebut 

diduga menjadi salah satu alasan remaja semakin mudah mengakses makanan di dalam mall 

yang lebih sering ditemui makanan cepat saji. 

 

Lokasi sekolah dengan mall yang semakin dekat, diduga akan mempermudah para remaja 

untuk berkunjung ke mall dengan beberapa tujuan. Dan diduga dapat mempengaruhi pilihan 

makanan remaja. Healthy Eating Index memberikan gambaran seberapa baik atau buruk 

pengonsumsian pangan yang dilakukan oleh remaja. Apabila sumber pangan yang 

dikonsumsi semakin beragam, maka skor HEI (Healthy Eating Index) akan semakin tinggi. 

Sebaliknya, apabila kualitas konsumsi pangan sangat buruk maka skor HEI (Healthy Eating 

Index) akan memiliki nilai rendah. Berdasarkan dasar pemikiran tersebut, peneliti tertarik 

untuk mengetahui hubungan antara jarak sekolah dengan mall terhadap nilai HEI (Healthy 

Eating Index) pada pelajar SMA Negeri di Kota Semarang. 

 

1.3. Tinjauan Pustaka 

1.3.1. Remaja 

Remaja menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2004 adalah penduduk 

dengan rentang usia antara 10-18 tahun. WHO mengartikan remaja adalah orang muda yang 

berusia antara 10 tahun hingga 19 tahun dan sering dianggap sebagai kelompok yang sehat 

(Kemenkes RI, 2015). Pada masa ini terjadi periode transisi bertahap dari masa kanak-kanak 

ke masa dewasa yang biasanya dimulai dengan munculnya tanda-tanda pubertas, ditandai 

dengan perubahan psikologis dan sosial yang penting, tidak hanya perubahan fisiologis 

(World Health Organization, 2005). Menurut World Health Organization (2005) masa 

remaja dapat dibagi menjadi tiga tahap perkembangan berdasarkan perubahan fisik, 

psikologis dan sosial, remaja awal (10/13-14/15 tahun); remaja pertengahan (14/15-17 

tahun); remaja akhir (antara 17-21 tahun). 
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Perkembangan baik secara fisik dan psikologis serta pertumbuhan remaja menyebabkan 

mereka memberi perhatian terhadap penampilan dirinya. Remaja mengharapkan tampilan 

tubuh yang ideal (body image), cacat tubuh sangat dihindari terutama pada remaja putri. 

Untuk mencapai tubuh yang ideal banyak cara yang dilakukan oleh para remaja, salah 

satunya adalah menurunkan berat badan. Perubahan pola asup makanan menjadi faktor utama 

untuk menurunkan berat badan. Apabila pemenuhan kecukupan gizi tidak ditingkatkan 

ataupun tidak seimbang, maka akan terjadi defisiensi sumber energi. Sepatutnya pada usia 

remaja, pemenuhan akan gizi harus diupayakan seimbang dikarenakan untuk fungsi 

pertumbuhan dan perkembangan sel-sel tubuh baru. Perbedaan jenis kelamin pada perihal 

body image sangat berpengaruh, terlihat pada anak laki-laki yang memiliki BMI (Body Mass 

Index) rendah dan body frequency tinggi akan cenderung memiliki tubuh berotot sedangkan 

pada anak perempuan akan menunjukkan preferensi pada bentuk tubuh langsing (Khor, Geok 

Lin ; Y.Y., 2009) 

 

1.3.2. Kebutuhan Gizi Remaja 

Tabel 1. Angka Kecukupan Gizi pada Usia Remaja 

Sumber : Food and Nutrition Board, National Academy of Science National Research Council, Recommended 

Dietary Allowances, 10th ed, Washington DC (1989) (WHO, 2006) 

 

Dikatakan oleh Kartono et al (2012) bahwa AKG (Angka Kecukupan Gizi) merupakan angka 

kecukupan zat gizi tiap hari sesuai jenis kelamin, usia, ukuran tubuh serta aktivitas untuk 

meminimalisir terjadinya kelebihan atau kekurangan zat gizi. Angka Kecukupan Gizi 

menjadi sebuah patokan penilaian terhadap keadaan status gizi pada masyarakat. Status gizi 

pada tiap individu akan diukur dengan melihat pertimbangan-pertimbangan lainnya. Status 

gizi adalah salah satu faktor terpenting dalam mencapai derajat kesehatan optimal. Status gizi 

dapat diketahui melalui beberapa parameter pengukuran, dan hasilnya kemudian 

Nutrisi 
Remaja Perempuan Remaja Laki-laki 

11-14 tahun 15-18 tahun 11-14  tahun 15-18 tahun 

Energi (kkal) 2200 2200 2500 3000 

Protein (g) 46 44 45 59 

Zat Besi (mg) 15 15 12 12 

Kalsium (mg) 1200 1200 1200 1200 

Seng (mg) 12 12 15 15 

Vitamin A (µg RE) 800 1000 800 1000 

Vitamin D (µg) 10 10 10 10 

Vitamin C (mg) 50 60 50 60 

Asam Folat (mcg) 150 180 150 200 
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dibandingkan dengan standar atau rujukan yang telah ditetapkan. Menurut Harjatmo et al 

(2017) status gizi adalah keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan asupan zat gizi 

makanan dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan pada masing-masing individu. 

Perbedaan kebutuhan gizi tergantung pada jenis kelamin, aktivitas tubuh dalam sehari, berat 

badan dan lain-lain. 

 

a. Karbohidrat 

Angka kecukupan gizi karbohidrat yang dianjurkan untuk orang Indonesia (per hari) adalah 

untuk remaja putra (16-18 tahun) 368 gram, sedangkan remaja putri 292 gram 

(PERMENKES, 2013). Karbohidrat merupakan salah satu sumber zat gizi makro yang 

memiliki peran penting pada alam dikarenakan karbohidrat merupakan sumber energi utama 

bagi manusia dan hewan. Karbohidrat memiliki nilai energi sebesar 4 kkal/gram. Untuk 

memelihara kesehatan, WHO (World Health Organization) menganjurkan agar 55-75% 

konsumsi energi total berasal dari karbohidrat kompleks dan paling banyak hanya 10% 

berasal dari gula sederhana. Sumber karbohidrat adalah padi-padian atau serealia, umbi-

umbian, kacang-kacang kering, gula, dan lain-lain. Hasil olah bahan ini adalah bihun, mie, 

roti, tepung-tepungan, selai, dan sebagainya. Sumber karbohidrat yang banyak dikonsumsi di 

Indonesia adalah beras, jagung, ubi, singkong, talas, dan sagu. Terdapat dua pendekatan 

untuk menghitung kebutuhan dari karbohidrat pada masing-masing individu kelompok umur 

dan jenis kelamin (Kartono et al., 2012). 

 

b. Protein 

Masa remaja adalah waktu yang penting untuk pertambahan tinggi dan berat badan. 

Sementara otot dan lemak meningkat, anak perempuan mendapatkan lemak yang relatif lebih 

banyak, dan anak laki-laki mendapatkan otot yang relatif lebih banyak (WHO, 2006). Ada 

beberapa manfaat yang diperoleh; memberikan persediaan untuk mencegah penyakit serta 

pemenuhan gizi pada saat kehamilan, mencegah timbulnya penyakit kardiovaskuler, diabetes, 

osteoporosis serta kanker. Menurut Kartono et al (2012) kecukupan protein pada seseorang 

akan dipengaruhi oleh usia, berat badan, dan mutu dari protein dalam pola konsumsi pangan. 

Jumlah serta komposisi asam amino esensial menjadi penentu kualitas mutu dari protein. 

Protein hewani mengandung asam amino lebih tinggi dibanding protein nabati. Daya cerna 

protein dipengaruhi oleh mutu protein pada tiap-tiap jenis pangannya. Apabila jumlah asam 

amino esensial pada suatu pangan semakin tinggi maka semakin tinggi daya cerna protein 

pada pangan tersebut. Daya cerna yang tinggi akan diikuti oleh mutu protein yang semakin 
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baik pula. Kecukupan protein remaja adalah 1.5-2.0 g/kg BB/hari. Sedangkan angka 

kecukupan gizi pada remaja serta orang dewasa muda adalah 48-62 g/hari khusus perempuan, 

dan laki-laki 55-66 g/hari. 

 

c. Lemak 

Lemak merupakan salah satu sumber energi makro. Menurut Kartono et al (2012) pola 

konsumsi remaja dan dewasa secara umum adalah apabila perbandingan antara komposisi 

energi dengan karbohidrat 50-65%, perbandingan komposisi energi dengan protein 

karbohidrat 10-20%, dan perbandingan komposisi energi dengan lemak adalah 20-30%. 

Komposisi ini sifatnya fleksibel tergantung pada usia, ukuran tubuh, keadaan fisiologis dan 

kualitas protein yang dikonsumsi. Kebutuhan lemak tidak dinyatakan secara mutlak oleh 

WHO (World Health Organization), akan tetapi badan tersebut menganjurkan konsumsi 

lemak sebanyak 15-30% dari total kebutuhan energi. Kebutuhan lemak total sesuai anjuran 

angka kecukupan gizi untuk orang Indonesia adalah untuk remaja putra (16-18 tahun) 89 

gram. Sedangkan untuk remaja putri (16-18 tahun) adalah 71 gram. 

 

d. Vitamin 

Kebutuhan vitamin juga meningkat selama masa remaja. Karena tuntutan energi yang lebih 

tinggi, lebih banyak tiamin, riboflavin, dan niacin diperlukan untuk pelepasan energi dari 

karbohidrat (WHO, 2006). Tingkat pertumbuhan dan kematangan seksual meningkatkan 

permintaan asam folat dan vitamin B-12. Dengan meningkatkan peran asam folat dalam 

pencegahan kelahiran cacat, semua gadis remaja usia subur harus didorong untuk 

mengonsumsi jumlah asam folat yang direkomendasikan dari suplemen selain dalam asupan 

makanan yang mengandung folat dari beragam makanan. Tingkat cepat pertumbuhan tulang 

membutuhkan lebih banyak vitamin D. Vitamin A, C, dan E diperlukan untuk pertumbuhan 

sel baru. Kebutuhan vitamin remaja juga terkait dengan tingkat kematangan daripada usia 

kronologis karena tuntutan pertumbuhan. 

 

Tabel 2. Angka Kecukupan Vitamin Remaja Indonesia 

Kel. 

Umur 
Vit A Vit D Vit E Vit K 

Vit 

B1 

Vit 

B2 

Vit 

B3 

Vit 

B5 

Vit 

B6 

Vit 

12 

Vit 

C 

Putra 

(16-18 th) 

600 

mcg 

15 

mcg 

15 

mg 

55 

mcg 

1.3 

mg 

1.6 

mg 

15 

mg 

5 

mg 

1.3 

mg 

2.4 

mcg 

90 

mg 

Putri 

(16-18 th) 

600 

mcg 

15 

mcg 

15 

mg 

55 

mcg 

1.1 

mg 

1.3 

mg 

1.2 

mg 

5 

mg 

1.2 

mg 

2.4 

mcg 

75 

mg 
(PERMENKES, 2013) 
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e. Mineral 

Mineral memainkan peran penting dalam nutrisi remaja. Remaja di puncak kecepatan 

pertumbuhan mereka, membutuhkan sejumlah besar nutrisi. Peran zat besi, kalsium, yodium, 

dan seng dalam pertumbuhan nutrisi remaja dijelaskan secara singkat di bawah ini 

 

 Zat Besi 

Kebutuhan zat besi meningkat saat masa remaja karena pertumbuhan cepat dan tajam 

peningkatan massa tubuh tanpa lemak, volume darah dan massa sel darah merah yang 

meningkat kebutuhan zat besi untuk mioglobin pada otot dan hemoglobin. Pada anak laki-

laki, ada peningkatan tajam pada kebutuhan zat besi dari sekitar 10 hingga 15 mg/hari (WHO, 

2006). Setelah percepatan pertumbuhan dan pematangan seksual, ada penurunan cepat dalam 

percepatan pertumbuhan dan kebutuhan zat besi. Namun pada anak perempuan, percepatan 

pertumbuhan tidak begitu besar, tetapi biasanya menstruasi dimulai sekitar satu tahun setelah 

pertumbuhan puncak dan beberapa zat besi hilang selama haid. Kebutuhan rata-rata untuk 

besi mencapai maksimum sekitar 15 mg/hari pada puncak pertumbuhan tetapi mengendap 

menjadi sekitar 13-15 mg/hari karena kebutuhan untuk mengganti kehilangan zat besi 

menstruasi. Manfaat lain dari besi untuk remaja. Besi membantu dalam meningkatkan 

kognisi yang mengarah pada kinerja akademis yang lebih baik yang mungkin menjadi 

insentif bagi anak perempuan untuk tetap bersekolah (Bruner, Joffe, Duggan, Casella, & 

Brandt, 1996). 

 

 Kalsium 

Dietary calcium telah diidentifikasi sebagai nutrisi yang sangat memprihatinkan untuk 

remaja. Tahun-tahun remaja adalah kesempatan untuk memengaruhi kesehatan tulang seumur 

hidup. Karena itu percepatan pertumbuhan otot, skeletal, dan endokrin, kebutuhan kalsium 

lebih besar selama pubertas dan remaja daripada di populasi lainnya kelompok usia kecuali 

wanita hamil. Kandungan mineral tulang harus dimaksimalkan selama pubertas untuk 

mencegah osteoporosis (risiko patah tulang di kemudian hari). Asupan kalsium rendah di 

awal kehidupan dapat mencapai sebanyak 50% dari perbedaan dalam tingkat patah tulang 

pinggul pada tahun-tahun pasca menopause. Konsumsi produk kaya kalsium setiap kali 

makan berlangsung akan memastikan bahwa persyaratan dipenuhi untuk kalsium dan banyak 

nutrisi lain misalnya, fosfor, magnesium, dan vitamin D diperlukan untuk kesehatan tulang 

(WHO, 2006). 
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f. Air 

Menurut Angka Kecukupan Gizi orang Indonesia, kebutuhan air pada remaja putra usia 16-

18 tahun adalah 2200 ml, sedangkan untuk remaja putri dengan rentan usia yang sama harus 

mengkonsumsi air sebanyak 2100 ml (PERMENKES, 2013). Air memiliki fungsi yang 

hampir sama dengan fungsi protein dan mineral, yaitu sebagai pembangun tubuh (Kartono et 

al., 2012). Air memiliki fungsi pembentuk jarigan sel, apabila manusia kekurangan sel maka 

yang terjadi adalah jaringan yang terbentuk di organ sel tidak akan terbentuk secara 

sempurna. Kandungan air pada masing-masing individu berbeda, sesuai dengan proporsi 

jaringan otot serta jaringan lemak. Di dalam tubuh manusia terdapat cairan tubuh 50-60% 

dari total berat badan orang dewasa. 

 

1.3.3. Sikap dan Perilaku Gizi Seimbang Remaja 

Tingkat kesehatan seseorang akan dipengaruhi oleh kuantitas dan kualitas makanan yang 

dikonsumsi. Pemenuhan kualitas gizi yang seimbang guna menghindari seseorang untuk 

terjangkit dari berbagai penyakit kronis atau Penyakit Tidak Menular (PTM). Menurut 

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2014) gizi seimbang adalah susunan pangan 

setiap hari yang mengandung zat gizi dalam jumlah dan jenis yang disesuaikan dengan 

kebutuhan tubuh masing-masing manusia, dengan memperhatikan prinsip lain 

(keanekaragaman pangan, perilaku hidup bersih, dan aktivitas fisik). Gizi seimbang memiliki 

4 prinsip atau sering disebut 4 pilar yang dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk 

menyeimbangkan antara zat gizi keluar dan zat gizi masuk. 

 

Kelompok remaja merupakan salah satu titik balik akhir yang sangat cepat. Kondisi penting 

yang berpengaruh terhadap kebutuhan gizi kelompok ini adalah pertumbuhan cepat 

memasuki masa pubertas, kebiasaan jajan, menstruasi, dan perhatian akan penampilan fisik 

body image terlebih pada remaja putri. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadi 

acuan dasar dalam menghitung kebutuhan gizi pada kelompok tersebut. Di Indonesia telah 

lama mengupayakan perbaikan gizi dengan menerbitkan Pedoman Gizi Seimbang tahun 

1995, akan tetapi pada tahun 2014 pedoman tersebut telah diperbarui (Rahmawati, 

Hardinsyah, & Roosita, 2015). Beberapa negara maju contohnya Amerika dan Australia telah 

lama mengembangkan instrumen penilaian kualitas gizi  konsumsi pangan sesuai dengan 

kondisi negara masing-masing yang disebut dengan istilah HEI (Healthy Eating Index). Di 

Indonesia HEI dikenal dengan istilah Indeks Gizi Seimbang (IGS) (Amrin, Hardiansyah, & 
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Dwiriani, 2013). Menurut Rahmawati et al (2015) IGS (Index Gizi Seimbang) di Indonesia 

belum dikembangkan bagi remaja indonesia sesuai pedoman umum gizi seimbang. 

 

Pedoman Gizi Seimbang oleh Kementerian Kesehatan RI yang dibuat tahun 2014 memiliki 

beberapa pesan gizi seimbang bagi anak dan remaja pada rentan usia 6 hingga 19 tahun. 

Beberapa pesan gizi yang disampaikan adalah : 

a. Makan 3 kali dalam sehari (pagi, siang, dan malam hari) bersama keluarga, 

b. Membiasakan diri untuk mengonsumsi ikan serta sumber protein lainnya, 

c. Perbanyak konsumsi sayuran dan cukup buah-buahan, 

d. Membiasakan membawa bekal makanan serta air putih, 

e. Membatas konsumsi makanan cepat saji, jajanan dan makanan selingan yang asin, 

manis, dan lemak tinggi, 

f. Menyikat gigi sekurang-kurangnya 2 kali sehari (setelah makan pagi dan sebelum tidur) 

g. Menghindai merokok/tidak merokok. 

 

Tabel 3. Porsi Anjuran Makan pada Remaja oleh Pedoman Gizi Seimbang Indonesia 2014 

Bahan Makanan 

Remaja (16-18 tahun) 

Laki-laki 

(2675 kkal) 

Perempuan 

(2125 kkal) 

Nasi (Sumber Karbohidrat) 8 porsi 5 porsi 

Sayuran 3 porsi 3 porsi 

Buah 4 porsi 4 porsi 

Tempe (Sumber Protein Nabati) 3 porsi 3 porsi 

Daging (Sumber Protein Hewani) 3 porsi 3 porsi 
Keterangan : 

1. Nasi 1 porsi = 3 4⁄  gelas = 100 gram = 175 kkal 

2. Sayuran 1 porsi = 1 gelas = 100 gram = 25 kkal 

3. Buah 1 porsi = 1 buah pisang ambon = 50 gram = 50 kkal 

4. Tempe 1 porsi = 2 potong sedang = 50 gram = 80 kkal 

5. Ikan segar 1 porsi = 1 3⁄  ekor = 45 gram = 50 kkal 

6. Susu sapi cair 1 porsi = 1 gelas = 200 gram = 50 kkal 

7. Susu rendah lemak 1 porsi = 4 sdm = 200 gram = 75 kkal 

 

1.3.4. Kualitas Konsumsi Pangan 

Index kualitas konsumsi pangan atau healthty eating index merupakan salah satu indeks 

kualitas diet untuk mengukur kesesuaian dengan panduan diet federal (Kennedy, Ohls, 

Carlson, & Fleming, 1995). Dijelaskan pula bahwa HEI (Healthy Eating Index) pertama kali 

diterapkan di negara Amerika Serikat (AS) dengan penyesuaian pedoman diet yang telah 

dibuat oleh Departemen Pertanian AS. Index ini memberikan gambaran tentang makanan 
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yang dimakan oleh masyarakat umum, jumlah variasi dalam makanan serta kepatuhan 

terhadap rekomendasi diet tertentu. Healthy eating index di Amerika dihitung dari 10 

komponen yang masing-masing memiliki rentang skor dari nol hingga sepuluh. Dalam 

penelitian ini, digunakan beberapa komponen yang tercantum pada Pedoman Gizi Seimbang 

Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014). Berikut merupakan 10 

komponen makanan yang diterapkan di Amerika ditunjukan pada Gambar 1. 

 

 

Gambar 1. 10 Komponen Healthy Eating Index Amerika 

 

Menurut Kennedy et al (1995) ada hubungan antara HEI (Healthy Eating Index) dengan 

sejumlah parameter ekologis dan demografis, yaitu : 

a. Pendidikan 

Tingginya pendidikan seseorang maka index kualitas makan semakin baik. 

b. Pendapatan 

Meningkatnya penghasilan memiliki dampak pada peningkatan index kualitas pangan 

seseorang. 

c. Jenis Kelamin dan Usia 

Wanita lebih cenderung memiliki index kualitas pangan yang tinggi dibanding laki-laki. 

Sedangkan pada usia anak-anak dan orang lansia akan memiliki kesadaran pada kualitas 

pangan dibanding orang-orang dengan usia 15-39 tahun. 
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Tabel 4. Skor Healthy Eating Index (Kennedy et al., 1995) 

Skor HEI Penilaian 

>80 Good 

51-80 Need Improvement 

<51 Poor 

 

1.3.5. Sosio-Demografi dan Lingkungan Sosial Remaja 

Remaja menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 25 Tahun 2004 adalah penduduk 

dengan rentang usia antara 10-18 tahun. Sedangkan WHO (World Health Organization) 

mengartikan remaja adalah orang muda yang berusia antara 10 tahun hingga 19 tahun dan 

sering dianggap sebagai kelompok yang sehat (Kemenkes RI, 2015). Remaja identik dengan 

perubahan emosional, sosial dan intelektual (Rochman & Adriani, 2013). Sebagai contoh 

adalah remaja akan cenderung mengikuti pola serta gaya hidup masa kini. Banyak faktor 

yang akan meningkatkan pola gaya hidup yang menjadi trend masa kini. Salah satu aspek 

yang selalu diperhatikan adalah pola konsumsi. Saat ini makanan berbasis cepat saji dan 

instan sangat digemari oleh kaum muda khusunya remaja usia pertumbuhan dan 

perkembangan (16-18 tahun). Keseimbangan gizi menjadi masalah utama pada pola 

konsumsi remaja. Terindikasi bahwa gizi yang berlebihan pada remaja akan berlanjut pada 

usia dewasa bahkan lansia (Oktaviani & Saraswati, 2012). Tingginya angka kemakmuran 

serta pengaruh budaya barat akan mengakibatkan terjadinya perubahan gaya hidup dalam 

pemilihan makanan.  

 

Disamping faktor internal, pemilihan pola gaya hidup dan makanan, faktor eksternal menjadi 

bagian yang memicu perubahan sikap dan kebiasaan dari gaya hidup remaja. Beberapa faktor 

antara lain, lingkungan pergaulan, faktor ekonomi, pendidikan keluarga, periklanan, dan letak 

demografi sekolah. Remaja akan cenderung memiliki sebuah kelompok/komunitas yang 

didalamnya akan berfokus pada satu konsep. Sifat hedonisme akan muncul apabila remaja 

tidak selektif dalam memilih teman. Sifat hedonisme pada konsumen adalah sifat 

kecenderungan membeli sesuatu hal yang bukan prioritas kebutuhan pada saat itu (Kosyu et 

al., 2014). Pendidikan keluarga dan faktor ekonomi akan saling berkaitan, suatu contoh 

apabila remaja tersebut selalu membudayakan diri untuk sarapan pagi maka hal tersebut 

merupakan cerminan pendidikan di dalam keluarganya. Pada era globalisasi ini, 

pekembangan IT semakin berkembang. Contohnya pada bagian periklanan, makin hari akan 

semakin menarik minta para konsumen. Produk/brand domestik ataupun non-domestik 

semakin gencar dipubikasikan guna menarik minat konsumen untuk membeli produk mereka. 
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Dan juga faktor demografi sekolah tersebut, yang memiliki jarak jauh ataupun dekat dengan 

pusat pembelanjaan. 

 

1.3.6. Mall 

Menurut Perdagangan (2008) pasar merupakan area lokasi jual beli suatu barang dengan 

jumlah penjual lebih dari 1 orang. Pasar disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, 

pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan ataupun sebutan lainnya. Mall disebut pula sebagai 

toko modern dengan sistem pelayanan yang mandiri, menjual berbagai jenis barang secara 

eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun 

dalam bentuk grosir yang berbentuk perkulakan (Perdagangan, 2008). Sedangkan pada 

penelitian lain mengungkapkan bahwa mall disebut juga shopping center. Menurut ICSC 

(1999) shopping center adalah sekelompok perusahaan ritel dan komersial lainnya yang 

direncanakan, dikembangkan, dimiliki, dan dikelola sebagai satu properti. Tersedia parkir di 

tempat. Ukuran dan orientasi pusat umumnya ditentukan oleh karakteristik pasar dari area 

perdagangan yang dilayani oleh pusat. Dua konfigurasi utama pusat perbelanjaan adalah mall 

dan pusat strip center. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa mall biasanya tertutup, 

dengan jalan setapak yang dikendalikan oleh iklim di antara dua jalur toko yang saling 

menghadap. Istilah ini mewakili mode desain yang paling umum untuk pusat regional dan 

super regional yang telah menjadi istilah informal untuk jenis pusat ini. 

 

Menurut ICSC (1999) shopping center terbagi menjadi beberapa tipe : 

1. Neighborhood Center yaitu pusat perbelanjaan yang dirancang untuk memberikan 

kenyamanan berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari konsumen di lingkungan terdekat. 

Tipe ini lebih fokus pada penjualan kebutuhan sehari-hari para konsumen seperti 

kebutuhan makanan pokok, obat-obatan, makanan ringan, serta layanan pribadi. 

2. Community Center yaitu pusat komunitas biasanya menawarkan rangkaian produk 

sandang serta papan seperti pakaian dan perabotan rumah, barang elektronik atau bahkan 

barang olahraga. 

3. Regional Center adalah tipe pusat perbelanjaan yang menyediakan barang dagangan 

umum (sebagian besar adalah pakaian). Daya tarik pada tipe ini yaitu terdapat toko-toko 

yang memberikan diskon bagi konsumen.  

4. Super Regional Center yaitu tipe pusat perbelanjaan yang hampir mirip dengan Regional 

Center akan tetapi ukuran bangunan dari tipe ini lebih besar dan barang-barang yang 

diperjualbelikan lebih bervariasi. Tipe ini merupakan tipe mall tertutup. 
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Menurut Sriti Mayang Sari (2010) mall berisi berbagai jenis retail atau toko dalam satu 

struktur yang kompak, tempat berkumpul sejumlah vendor independen atau berbagai toko 

dengan beragam brand. Fungsi mall tidak hanya sebagai pusat perbelanjaan, fasilitas hiburan 

kian menjadi dominan, seperti contoh adanya bioskop, fashion, food court, tempat bermain 

anak-anak, ruang pameran, fitness, hingga meeting room bahkan adapula ruang ibadah Gereja 

di dalam mall. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hubungan dari jarak 

sekolah dengan mall dan kualitas konsumsi pangan/healthy eating index pelajar SMA dan 

membandingkan kualitas konsumsi pangan/healthy eating index pelajar SMA yang memiliki 

jarak sekolah dekat, menengah dan jauh dari mall. 

 

1.5. Hipotesis 

 Terdapat hubungan antara jarak sekolah dengan mall terhadap nilai HEI pelajar SMA. 

 Semakin dekat jarak sekolah dengan mall, maka nilai Healthy Eating Index menurun. 
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