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4. PEMBAHASAN 

 

Pada penelitian ini digunakan pendekatan dengan Pedoman Gizi Seimbang Indonesia, 

dikarenakan Indonesia belum memiliki peraturan dan ketetapan mengenai healthy eating 

index. Penelitian ini hanya menggunakan 5 komponen makanan yaitu makanan sumber 

karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kelima 

komponen makanan tersebut akan memiliki skor masing-masing 10, apabila dijumlahkan 

akan diperoleh skor maksimal 50 dan skor minimal 0 (nol). 

 

4.1. Demografi Responden 

4.1.1. Karakteristik Responden 

a. Usia 

Sumber responden pada penelitian ini adalah pelajar Sekolah Menengah Atas yang 

merupakan kelompok besar dari usia remaja. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 25 tahun 2004 remaja adalah penduduk dengan rentang usia antara 10-18 tahun. 

Sedangkan WHO (World Health Organization) mengartikan remaja adalah orang muda yang 

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

(Kemenkes RI, 2015). Sedangkan 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); remaja akhir (antara 

17-21). Pada penelitian ini seluruh responden berusia 15 hingga 17 tahun. Dapat dilihat pada 

Tabel 15 sebaran usia 16 tahun menempati posisi pertama dengan jumlah responden tertinggi. 

Ketiga sekolah menunjukkan data persentase jumlah responden usia 16 tahun secara 

berurutan dari kategori sekolah A, sekolah B dan sekolah C yaitu 52.5%, 48.5% dan 50.5%. 

Penelitian ini tidak melihat proporsi yang seimbang pada ketiga kategori usia responden. Hal 

yang diperhatikan adalah seluruh responden merupakan pelajar Sekolah Menengah Atas baik 

tingkat X dan XI. 

 

b.  Jenis Kelamin 

Proporsi antara responden laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada Tabel 17. Ketiga 

kategori sekolah menunjukkan data bahwa jenis kelamin perempuan menempati posisi 

pertama pada jumlah proporsi responden. Dengan nilai presentase secara berurutan pada 

sekolah kategori A, sekolah B dan sekolah C sebagai berikut, 71.3%; 62.9% dan 60.9%. 

Sedangkan nilai persentase pada responden laki-laki secara berurutan pada sekolah kategori 
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A, sekolah B dan sekolah C adalah 28.7%; 37.1% dan 39.1%. Penelitian ini tidak melihat 

proporsi pada perbandingan jumlah responden yang seimbang. Akan tetapi perbedaan jenis 

kelamin akan dikorelasikan dengan beberapa penilaian mengenai frekuensi pergi ke mall dan 

nilai HEI. 

 

c. Uang Saku 

Variabel uang saku dibagi menjadi 3 kategori nominal yaitu <Rp100.000; Rp100.000-

Rp200.000 dan >Rp200.000. Menurut Tabel 17 responden pada sekolah kategori A memiliki 

persentase responden tertinggi dengan nominal uang saku antara Rp100.000 dan Rp200.000. 

Sedangkan responden sekolah kategori B dan C memiliki persentase responden tertinggi 

dengan nominal uang saku sebesar <Rp100.000. Nominal uang saku >Rp200.000 memiliki 

presentase responden yang terendah. Dari ketiga kategori sekolah, nilai presentase uang saku 

dengan nominal >Rp200.000 tertinggi pada sekolah kategori C yaitu 5.5%. Pengkategorian 

uang saku tersebut dilakukan studi literature yang dilakukan oleh (Putri, Widodo, & 

Martono, 2017). Studi tersebut melakukan survei awal di SMAN 3 Semarang hingga 

diperoleh data jumlah uang saku siswa kelas XI Ilmu Sosial (IPS). Diperoleh data bahwa 

uang saku sebesar Rp21.000,00-Rp30.000,00/hari menempati presentasi responden tertinggi. 

Dengan kata lain rata-rata uang saku seorang siswa per minggu adalah Rp147.000,00-

Rp210.000,00. Sedangkan urutan tertinggi kedua adalah uang saku sebesar Rp100.000,00-

Rp140.000,00. 

 

Pada pengujian yang telah dilakukan terdapat perbedaan antara uang saku pada ketiga 

kategori sekolah (dapat dilihat pada Tabel 20). Dilihat dengan hasil nilai signifikansi 0.000 < 

nilai signifikan (α) 0.05. Selanjutnya peneliti ingin melihat seberapa beda uang saku pada 

setiap kategori sekolah. Dilihat pada Tabel 21 dengan menggunakan pengujian uji Man 

Whitney diperoleh hasil bahwa uang saku sekolah kategori A memiliki perbedaan nyata (nilai 

signifikansi 0.018 dan 0.000 < nilai signifikan 0.05) dengan sekolah kategori B dan sekolah 

kategori C. Sedangkan data hasil pengujian beda antara sekolah kategori B dan sekolah 

kategori C menunjukkan hasil tidak ada beda (nilai signifikansi 0.060 > nilai signifikan 0.05) 

antara rata-rata besaran uang saku. Artinya kedua kategori sekolah memiliki rata-rata 

responden dengan nilai uang saku yang sama. Uang saku yang berbeda tergantung pada jenis 

pekerjaan masing-masing orangtua. Menurut (Mahpolah, Mahdalena, & Purnamasari, 2008), 

orang tua yang memiliki pendapatan tinggi pada tiap bulannya, maka akan mempengaruhi 

daya beli pada pribadi orang tua tersebut dan terkhusus pada anaknya. Uang saku pada 
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penelitian ini diasumsikan sebagai uang saku dengan tujuan jajan (tidak sebagai uang 

transport dan lain-lain). 

 

d. Sumber Uang Saku 

Pada Gambar 9 terlihat jelas bahwa sumber uang saku utama pada masing-masing kategori 

sekolah adalah bersumber dari orang tua dengan nilai 94%. Sedangkan 6% responden 

mendapatkan uang saku dari pekerjaan sampingan. Melalui wawancara secara langsung 

kepada responden dengan uang saku yang berasal dari pekerjaan sampingan, pekerjaan 

sampingan yang dimaksud antara lain membuka bisnis online pribadi atau bekerja menjadi 

barista. Nilai presentase 0% merupakan nilai satu responden yang memperoleh uang saku 

berasal dari orang tua/wali dan pekerjaan sampingan. 

 

4.2. Frekuensi Pergi ke Mall 

Frekuensi pergi ke mall merupakan salah satu bagian pertanyaan pada kuesioner yang 

diberikan kepada responden. Frekuensi pergi ke mall dibedakan menjadi 2 butir pertanyaan 

yaitu question 1 berisikan “Berapa kali dalam 1 minggu terakhir Anda pergi ke mall?” dan 

question 2 berisikan “Berapa kali dalam 5 hari terakhir Anda pergi ke mall?” Tabel 18 

merupakan hasil sebaran data yang diperoleh dari ketiga kategori/zonasi sekolah. Dapat 

dilihat bahwa bagian question 1, ketiga sekolah memiliki persamaan yaitu pada pilihan “≥6 

kali/minggu” tidak ada data responden yang memilih. Artinya tidak ada responden yang pergi 

ke mall 6 kali dalam 1 minggu terakhir. Pada option “1-2 kali” sekolah dengan 

kategori/zonasi A dan B memiliki nilai yang tidak jauh berbeda. Berikut secara berurutan 

nilai kedunya 41.1% dan 46%. 

 

Hal ini sesuai dengan harapan peneliti bahwa sekolah dengan zonasi dekat dengan mall akan 

diperoleh hasil responden dengan intensitas pergi ke mall tinggi. Menurut penelitian (Rahayu, 

2017) apabila dilihat dari segi usia, kelompok remaja merupakan kelompok terbesar yang 

memiliki intensitas pergi ke mall tertinggi. Pilihan “tidak pernah” memiliki nilai paling tinggi 

pada responden dengan sekolah kategori C. Dapat dilihat pada Tabel 18 sekolah kategori C 

diperoleh nilai presentase 72.3% pada pilihan “tidak pernah”. Sesuai dengan harapan peneliti, 

bahwa sekolah yang memiliki zonasi jauh dengan mall akan memiliki intensitas pergi ke mall 

rendah. 
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4.2.1. Tujuan Pergi ke Mall 

Tujuan pergi ke mall merupakan salah satu butir pertanyaan pada bagian frekuensi di mall. 

Tersedia 4 pilihan pada pertanyaan ini yaitu “hangout/refreshing”, “makan”, “mencari 

kebutuhan penting” dan “ketiganya”. Secara garis besar seluruh responden memilih pilihan 

“ketiganya” ” dengan nilai presentase 43% (dilihat pada Gambar 10). Arti pilihan 

“ketiganya” adalah saat responden pergi ke mall memiliki tujuan sekesar hangout/refreshing, 

makan dan mencari kebutuhan penting. Sedangkan secara berurutan option “sekedar 

hangout/refreshing” menjadi pilihan kedua dengan nilai presentase 28%. Oleh sebab itu dapat 

disimpulkan bahwa para responden dalam hal ini pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) di 

Kota Semarang memilih untuk sekedar hangout/refreshing kemudian mencari kebutuhan 

penting dan makan saat pergi ke mall. Sesuai dengan salah satu penelitian lain yaitu 

(Wahyudi, 2013) bahwa aktivitas remaja pergi ke mall adalah salah satunya aktivitas 

rekresi/refreshing dan hangout, adapun aktivitas lainnya adalah aktivitas berbelanja dan 

bersosialisasi. 

 

4.2.2. Rata-rata Uang ke Mall 

Setiap kali pergi ke mall pastinya seseorang akan membelanjakan uang yang mereka bawa. 

Tidak lain para responden penelitian ini yaitu para pelajar tingkat SMA. Pada penelitian ini 

terdapat butir pertanyaan mengenai jumlah uang yang dikeluarkan dalam sekali pergi ke mall. 

Terdapat 4 pilihan jawaban yang dapat dipilih oleh responden yaitu Rp 0,00; <Rp 50.000,00; 

Rp 50.000,00-Rp 100.000,00 dan >Rp 100.000,00. Pilihan Rp 0,00 memiliki arti bahwa pada 

question 1 dan question 2 responden tersebut memilih pilihan jawaban “tidak pernah” maka 

dari itu responden tersebut tidak pergi ke mall. Pada Gambar 11 dapat dilihat bahwa pilihan 

jawaban tertinggi adalah pilihan “Rp50.000,00-Rp 100.000,00” artinya responden yang pergi 

ke mall rata-rata akan mengeluarkan uang sebesar Rp 50.000,00 hingga Rp 100.000,00 untuk 

sekali pergi ke mall. Selanjutnya pilihan “>Rp 100.000,00” menjadi jawaban tertinggi kedua 

dengan nilai presentase 25%. Seluruh jawaban tersebut akumulatif seluruh responden dari 

ketiga kategori/zonasi sekolah yaitu 606 responden. 

 

4.2.3. Sarana Transportasi menuju Mall 

Dari Gambar 12 dapat dilihat bahwa rata-rata responden memilih sarana tranportasi pribadi 

(baik motor atau mobil) dengan nilai presentase 77%. Sedangkan pilihan “ojek online” 

menjadi pilihan kedua dengan nilai presentase 12%. Adapun yang masih menggunakan 

angkutan umum/bus adalah sebesar 10% dari total 606 responden yang memilih. Untuk nilai 
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presentase 1% adalah option “jalan kaki”. Apabila dilihat secara lebih detail pada Tabel 19 

dapat dilihat bahwa ada 4 responden dari sekolah kategori A (jarak dekat dengan mall) yang 

memilih untuk berjalan kaki untuk menuju ke mall. Hal ini sesuai dengan keadaan demografi 

sekolah dengan mall yang sangat dekat, contoh SMAN 3 Semarang yang memiliki jarak 

terdekat dengan 2 mall sekaligus yaitu Paragon Mall yang memiliki jarak 850 meter dan DP 

Mall dengan jarak 350 meter (dapat dilihat pada Tabel 8). Pada sekolah kategori B terdapat 3 

orang memilih untuk berjalan kaki menuju mall. 

 

4.2.4. Partner Pergi ke Mall 

Pada sub bab bagian ini akan diperoleh hasil berupa data rata-rata jawaban para responden 

terkait dengan siapa saat pergi ke mall. Dapat dilihat pada Gambar 13 bahwa rata-rata 

tertinggi jawaban responden pergi ke mall adalah bersama orang tua dan/atau teman mereka. 

Terlihat bahwa pilihan “ketiganya” memiliki nilai presentase tertinggi yaitu 40%. Kemudian 

diikuti oleh pilihan dengan “teman/pacar” dengan nilai presentase 29%. Teman sebaya 

sebagai suatu kelompok referensi pada remaja (Sukarno & Indrawati, 2018). Perkembangan 

emosi serta kognisi pada remaja membuat kelompok ini belum mampu menentukan sikap dan 

perilaku yang matang dari suatu kejadian. Dengan adanya kelompok referensi ini, para 

remaja seolah bercermin dengan apa yang dilakukan kelompok referensinya. Artinya, peran 

teman sebaya sangatlah berhubungan dengan pemilihan keputusan contohnya dalam hal gaya 

hidup serta pemilihan konsumsi pangan berbasis junk food. 

 

4.2.5. Hubungan antara Uang Saku dengan Question 1 

Question 1 merupakan salah satu butir pertanyaan pada bagian frekuensi pergi ke mall. 

Question 1 berisikan “Berapa kali dalam 1 minggu terakhir Anda pergi ke mall?”. Dilihat 

pada Tabel 25 pada variabel uang saku dibedakan sesuai jenis kelamin. Berdasarkan hasil uji 

korelasi Kendall tau-B diperoleh hasil hubungan yang signifikan pada uang saku (semua jenis 

kelamin) dan question 1. Dengan ditunjukkan nilai signifikansi 0.000 < nilai signifikan (α) 

0.01. Kedua hubungan ini memiliki sifat yang searah (bernilai positif) dengan ditunjukkan 

pada nilai correlation coefficient 0.190**. Akan tetapi nilai tersebut sangat lemah, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa kedua variabel tersebut ada hubungan tetapi tidak berpengaruh 

tinggi. Secara garis besar dapat disimpulkan, apabila uang saku pada setiap responden 

semakin tinggi maka intensitas untuk pergi ke mall dalam 1 minggu semakin tinggi. 
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Sedangkan nilai signifikansi pada masing-masing jenis kelamin (laki-laki dan perempuan) 

secara berurutan 0.024 dan 0.000 < nilai signifikan (α) 0.05 dan 0.01. Keduanya memiliki 

nilai correlation coefficient yaitu 0.149* dan 0.221** keduanya memiliki sifat hubungan 

yang searah. Maka dapat disimpulkan bahwa pada masing-masing jenis kelamin memiliki 

nilai yang sama. Semakin tinggi uang saku baik pada individu laki-laki atau perempuan akan 

meningkatkan intensitas individu tersebut untuk pergi ke mall dalam 1 minggu terakhir. 

 

4.2.6. Hubungan antara Uang Saku dengan Question 2 

Sama halnya dengan pengujian hubungan antara uang saku dengan question 1, pada bagian 

question 2 dibagi pengujian hubungan berdasar jenis kelamin responden. Question 2 

berisikan pertanyaan “ Berapa kali dalam 5 hari terakhir Anda pergi ke mall?” Dapat dilihat 

pada Tabel 26 bahwa nilai signifikansi antara uang saku (semua jenis kelamin) dengan 

question 2 memiliki nilai 0.000 < nilai signifikan 0.01. Hal ini dapat diartikan terdapat 

hubungan yang signifikan antar variabel tersebut. Akan tetapi nilai correlation coefficient 

pada uang saku semua gender bernilai negative dan memiliki korelasi yang moderat. Artinya 

semakin tinggi uang saku maka intensitas pergi ke mall dalam 5 hari terakhir pada seluruh 

jenis kelamin akan menurun. 

 

Apabila dilihat lebih lanjut, nilai korelasi antara uang saku responden perempuan dengan 

question 2 memiliki hubungan yang signifikan serta bernilai positif (hubungan yang searah). 

Maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi uang saku (perempuan) maka semakin 

meningkat pula intensitas responden perempuan pergi ke mall dalam 5 hari terakhir. 

Sedangkan nilai signifikansi antara uang saku laki-laki dengan question 2 adalah 0.138 > nilai 

signifikan (α) 0.05. sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan 

antara uang saku laki-laki dengan intensitas pergi ke mall dalam 5 hari terakhir. 

 

4.2.7. Hubungan antara Uang Saku dengan Question 5 

Question 5 merupakan salah satu butir pertanyaan yang berada pada bagian frekuensi pergi 

ke mall. Question 5 berisikan “Berapa rata-rata total uang yang dikeluarkan dalam sekali 

pergi ke mall?” Sama halnya dengan uji hubungan uang saku baik dengan question 1 dan 

question 2, pada question 5 pengujian dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Dapat dlihat 

pada Tabel 27 bahwa seluruh nilai signifikansi baik uang saku pada semua gender, uang saku 

pada gender perempuan dan uang saku pada gender laki-laki memiliki angka < angka 

signifikan (α) 0.05. Artinya ketiganya memiliki hubungan yang signifikan. Apabila dilihat 
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kembali pada nilai correlation coeficient. pada tiap item, ketiganya menunjukkan hubungan 

yang signifikan. Nilai pada correlation coefficient ketiganya menunjukan hubungan yang 

sangat lemah dengan nilai <0.250. Namun ketiga hubungan bersifat searah dengan 

ditunjukkan nilai correlation coefficient yang bernilai positif. 

 

Dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin tinggi uang saku yang diterima oleh 

responden maka semakin tinggi pula uang yang dikeluarkan dalam sekali pergi ke mal. Hal 

ini selaras dengan pernyataan (Wahyudi, 2013) bahwa adanya uang saku yang tinggi maka 

akan memunculkan keinginan untuk mencoba hal-hal baru baik sandang remaja ataupun 

pangan remaja. Dengan kata lain sifat impulse buying semakin tinggi. Diperkuat oleh teori 

(Imtihani & Noer, 2013) bahwa uang saku remaja semakin besar maka frekuensi konsumsi 

makanan cepat saji akan semakin tinggi. Sebagian masyarakat memberikan pemahaman 

bahwa mall identik dengan penyedia makanan berbasis cepat saji. Banyak sekali gerai 

makanan cepat saji berada di mall, sehingga masyarakat terkhusus remaja lebih menyukai 

tempat tersebut dikarenakan lebih mudah ditemui makanan yang instan dan mudah untuk 

mengkonsumsinya.  

 

4.3. Healthy Eating Index 

4.3.1. Nilai HEI pada Tiap Kategori Sekolah 

Menurut Kennedy et al (1995) nilai HEI (Healthy Eating Index) merupakan salah satu indeks 

kualitas diet untuk mengukur kesesuaian dengan panduan diet federal. Dapat dilihat pada 

Tabel 22 dijelaskan bahwa tidak ada beda antara nilai HEI pada tiap kategori sekolah. Sesuai 

Tabel 22 bahwa diperoleh nilai signifikansi 0.156 > nilai signifikan (α) 0.05. Untuk 

mengetahui jumlah responden pada masing-masing sekolah dapat dilihat pada Tabel 23. Nilai 

HEI “Poor” tertinggi pada Sekolah kategori B dengan jumlah responden sebanyak 107 orang. 

Hal ini mengindikasikan bahwa siswa/siswi sekolah dengan kategori B yaitu SMAN 2 

Semarang dan SMA 14 Semarang memiliki kualitas konsumsi pangan lebih rendah dibanding 

2 kategori sekolah lainnya. Kualitas konsumsi pangan yang buruk tercermin apabila tidak 

mengkonsumsi sumber makanan sehat sesuai anjuran Pedoman Gizi Seimbang. Pada pesan 

gizi seimbang khususnya usia anak & remaja (6-19 tahun) pada Pedoman Gizi Seimbang, 

menganjurkan untuk membiasakan makan 3 kali/hari (pagi, siang dan malam) bersama 

keluarga. Diharapkan dengan makan bersama keluarga, pengawasan orang tua terhadap pola 

konsumsi anak akan sesuai dengan kebutuhan gizinya (tidak lebih dan tidak kurang). 
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Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2014) sarapan pagi pada anak sekolah 

sebaiknya dilakukan pada pukul 06.00 atau sebelum pukul 07.00, dimana sebelum kadar gula 

darah sangat rendah. Konsumsi ikan dan sumber protein lainnya merupakan salah satu 

anjuran Pedoman Gizi Seimbang pada pesan gizi seimbang untuk usia anak dan remaja. 

Kualitas protein hewani lebih baik dibanding kualitas protein nabati, karena komposisi asam 

amino komplit serta asam amino esensial lebih banyak (Kementerian Kesehatan Republik 

Indonesia, 2014). Konsumsi sayuran dan buah juga menjadi salah satu pesan gizi yang 

dianjurkan, diharapkan  untuk mengonsumsi  sayuran lebih banyak dibanding buah. Karena 

buah lebih mengandung gula yang tinggi dibanding sayuran. Dianjurkan oleh Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia (2014) bahwa diharapkan untuk membatasi konsumsi buah 

yang sangat manis dan rendah serat. Membiasakan diri untuk membawa bekal makanan dan 

air putih dari rumah. Menurut Mahpolah et al (2008) remaja berusia antara 15 hingga 17 

tahun lebih sering memilih untuk mengkonsumsi makanan fast food. Hal tersebut dipengaruhi 

oleh gaya hidup serta selera makan pada usia remaja. Menurut Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia (2014) sebagian besar makanan cepat saji merupakan makanan tinggi 

garam, gula dan lemak yang tidak baik bagi kesehatan. Makanan tersebut dapat memicu 

tumbuhnya penyakit kronis tidak menular seperti diabetes mellitus, penyakit jantung dan 

tekanan darah tinggi. 

 

Tabel 31. Contoh makanan cepat saji menurut Pedoman Gizi  

Nama Makanan Berat dalam Gram Kandungan Natrium 

Chicken Breast (Ayam goreng cepat saji) 210 1340 mg 

Sandwich   

Double Beef Whopper and Cheese 374 1535 mg 

Ham and Cheese 230 1534 mg 

Hot dog 100 830 mg 

Roasted Beef 247 1288 mg 

Super Hot Dog with Cheese 196 1605 mg 
Sumber : (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014) 

 

Dilihat kembali pada Tabel 23, nilai HEI “Need Improvement” tertinggi pada Sekolah 

kategori B dan C yaitu dengan nilai presentase 40%. Sedangkan nilai HEI “Good” tertinggi 

dengan jumlah responden 28 orang (14%) pada Sekolah kategori C. Sekolah kategori C 

merupakan golongan kategori sekolah dengan zonasi yang jauh dari mall. Meskipun jumlah 

responden dengan nilai HEI “Good” pada sekolah ini tertinggi dibanding 2 kategori sekolah 

lainnya, tidak dapat membuktikkan bahwa sekolah kategori C menjadi sekolah kategori HEI 
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terbaik. Dapat disimpulkan, sesuai dengan hasil uji beda Kruskal Wallis yang dapat dilihat 

pada Tabel 22 bahwa tidak ada perbedaan antara nilai HEI pada masing-masing kategori 

sekolah. Jumlah responden dengan nilai HEI “Need Improvement” pada masing-masing 

kategori sekolah sangat tinggi dibandingkan jumlah responden dengan nilai HEI “Good”. 

Oleh sebab itu, seluruh siswa/siswi diharapkan untuk meningkatkan kualitas konsumsi 

pangan sesuai anjuran Pedoman Gizi Seimbang. 

 

Apabila dibedakan pada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan maka dapat diperoleh 

data nilai HEI (Healthy Eating Index) pada masing-masing sekolah. Dilihat pada tabel 24, 

dari enam sekolah hanya satu sekolah yang menunjukkan nilai HEI “Poor” pada kedua jenis 

kelamin yaitu SMAN 2 Semarang. Sekolah tersebut merupakan sekolah dengan kategori B 

(jarak menengah dengan mall). Akan tetapi pada penelitian ini, jarak sekolah dengan mall 

tidak saling terkait dengan nilai Healthy Eating Index pada suatu sekolah. Terdapat faktor 

lain yang mempengaruhi nilai HEI, pada penelitian Kennedy et al (1995) dinyatakan bahwa 

nilai Healthy Eating Index akan semakin meningkat apabila tingkat pendidikan semakin 

tinggi. Faktor usia juga memengaruhi, golongan usia lebih muda dan lebih tua cenderung 

memiliki nilai HEI yang lebih baik dibanding golongan usia menengah. 

 

Pada zaman ini, jarak dengan akses makanan sudah tidak menjadi hambatan lagi karena 

kemudahan yang diberikan oleh teknologi masa kini, salah satu contohnya adalah ojek online. 

Terlebih perkembangan teknologi sistem informatika yaitu media masa dan periklanan 

mengenai penanyangan beberapa produk makanan terbaru yang semakin mudah diakses oleh 

seluruh lapisan masyarakat. Beberapa faktor lain pada lingkup remaja salah satunya adalah 

pengaruh peer group (teman sekolah), kesadaran diri sendiri akan konsumsi makanan yang 

sehat dan berkualitas, pengaruh diri untuk menjaga massa tubuh (ingin tubuh langsing pada 

remaja perempuan atau ingin tubuh berotot pada remaja laki-laki) sehingga para remaja 

melakukan diet pola makan. 

 

4.3.2. Hubungan Nilai HEI dengan Jarak Sekolah dengan Mall (Zonasi Sekolah) 

Berdasarkan Tabel 28 dengan menggunakan pengujian uji Kendall tau-B dapat dilihat bahwa 

nilai signifikansi pada tiap kategori sekolah sesuai (dibandingkan antar jenis kelamin) > nilai 

signifikan (α) 0.05. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi/hubungan antara nilai HEI 

dengan jarak sekolah dan mall.  Pada responden laki-laki dan perempuan, keduanya diperoleh 

hasil bahwa tidak ada hubungan antara nilai HEI pada masing-masing gender. Dapat dilihat 
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pada Tabel 28 diketahui bahwa nilai signifikansi pada variabel nilai HEI laki-laki yaitu 0.423 

> nilai signifikansi (α) 0.05. dapat diartikan bahwa tidak ada hubungan antara nilai HEI jenis 

kelamin laki-laki dengan jarak sekolah dan mall. Sedangkan pada jenis kelamin perempuan 

diketahui bahwa, nilai signifikan bernilai 0.384 > nilai.signifikansi (α) 0.05. Artinya, nilai 

HEI pada jenis kelamin perempuan tidak ada hubungan dengan jarak sekolah dan mall. 

 

Dilihat pada Tabel 29, dari ketiga kategori sekolah (Sekolah A, B dan C) diperoleh data 

bahwa jenis kelamin laki-laki memiliki nilai HEI “Need Improvement” sedangkan pada jenis 

kelamin perempuan hanya satu kategori sekolah yang memiliki nilai HEI “Need 

Improvement” yaitu Sekolah kategori C. Sekolah kategori A dan B memiliki nilai HEI 

“Poor”. Dapat disimpulkan bahwa pada ketiga kategori sekolah, nilai HEI jenis kelamin 

perempuan dinilai lebih rendah dibanding jenis kelamin laki-laki. Hal ini berbeda dengan 

pendapat Kennedy et al (1995) bahwa wanita lebih cenderung memiliki indeks kualitas 

pangan yang tinggi dibanding laki-laki. Dinyatakan pula pada Tabel 23, dapat dilihat bahwa 

masing-masing kategori sekolah memiliki responden dengan nilai HEI “Poor” yang tinggi. 

Menurut  Mahpolah et al (2008) bahwa pola konsumsi/kualitas pangan remaja yang tidak 

teratur khusunya remaja diperkotaan yang sering jajan, sering tidak makan pagi atau bahkan 

tidak makan siang justru akan lebih sering makan bersama peer group mereka di gerai 

makanan siap saji.  Kelompok-kelompok remaja di perkotaan besar memiliki kebiasaan 

sering membeli jajanan diluar rumah yang belum tentu memiliki kualitas gizi yang baik. 

 

Dikaitkan pada hasil penelitian ini, dilihat pada Tabel 18 bahwa opsi “1-2 kali/minggu” atau 

“1 kali/5 hari” memperoleh jawaban tertinggi dari sebaran responden yang ada. Disimpulkan 

bahwa responden/siswa-siswi SMA berkunjung ke mall sekitar 1-2 kali/minggu. Pada aspek 

lainnya, diduga bahwa aksesbilitas makanan pada zaman sekarang semakin mudah dengan 

munculnya keberadaan jasa “Go-Food” atau “Grab-Food”. Diduga bahwa seluruh lapisan 

masyarakat khususnya remaja semakin mudah  membeli makanan yang mereka inginkan 

dengan aplikasi tersebut. Peneliti menduga bahwa jasa tersebut lebih sering menawarkan 

makanan berbasis cepat saji. Pada penelitian ini dihasilkan bahwa nilai HEI baik jenis 

kelamin perempuan dan laki-laki tidak memiliki hubungan dengan jarak sekolah dan mall. 

Data sama menyimpulkan (lihat pada Tabel 18) frekuensi pergi ke mall rata-rata 1-2 kali 

dalam 1 minggu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zonasi sekolah dengan mall pada 

siswa/siswi Sekolah Menengah Atas di Kota Semarang tidak saling berpengaruh dengan nilai 

HEI dikarenakan berbagai faktor. Para pelajar SMA yang dikategorikan sebagai remaja 
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merupakan salah satu fase dimana identik dengan perubahan emosional, sosial dan intelektual 

(Rochman & Adriani, 2013). Perubahan-perubahan yang terjadi dimulai dari lingkungan 

mereka bersosialisasi. Salah satunya adalah peer group/kelompok belajar remaja. Remaja 

cenderung ingin meniru sesuatu yang baru khusunya kondisi di sekitar mereka. Impulse 

buying yang tinggi menjadi salah satu indikator pada intensitas mereka pergi ke mall. 

 

Mall merupakan salah satu lokasi yang menawarkan berbagai macam barang dan jasa. 

Khususnya makanan-makanan berbasis cepat saji yang identik disukai oleh para remaja. 

Remaja memiliki motivasi tertentu saat mereka ingin mencoba sesuatu hal yang baru. 

Menurut (Jackson, Cooper, Mintz, & Albino, 2003) motivasi tersebut diantaranya karena 

ingin meniru orang lain, pergaulan, ajakan teman-teman serta ingin mengetahui hal yang 

baru. Keberadaan mall yang strategis serta menyediakan banyak pilihan, membuat motivasi 

remaja untuk mencoba hal baru semakin tinggi. Semakin banyak faktor pendukung yang 

memengaruhi remaja (motivasi dan ajakan peer group) dalam pergi ke mall, diduga semakin 

sering pula remaja pergi ke mall. Pada penelitian diperoleh nilai HEI yang tidak memiliki 

hubungan dengan jarak sekolah dan mall, hal ini diduga bahwa semakin mudahnya 

aksesbilitas makanan yang dapat dijangkau oleh para remaja. Salah satu contoh adalah 

keberadaan “Go-Food dan Grab-Food”. Keduanya merupakan jejaring aplikasi yang 

membuat fasilitas tertentu khusus pada pemesanan makanan. 

 


	KATA PENGANTAR
	RINGKASAN
	SUMMARY
	DAFTAR ISI
	DAFTAR TABEL
	DAFTAR GAMBAR
	1. PENDAHULUAN
	1.1.  Latar Belakang
	1.2. Perumusan Masalah
	1.3. Tinjauan Pustaka
	1.3.1. Remaja
	1.3.2. Kebutuhan Gizi Remaja
	1.3.3. Sikap dan Perilaku Gizi Seimbang Remaja
	1.3.4. Kualitas Konsumsi Pangan
	1.3.5. Sosio-Demografi dan Lingkungan Sosial Remaja
	1.3.6. Mall

	1.4. Tujuan Penelitian
	1.5. Hipotesis

	2. METODE PENELITIAN
	2.1. Waktu dan Lokasi Penelitian
	2.2. Jumlah dan Penarikan Sampel
	2.3. Tahapan Penelitian
	2.3.1. Survei Pendahuluan
	2.3.2. Pembuatan Kuesioner
	2.3.3. Pelaksanaan Validasi Kuesioner
	2.3.4. Perbaikan Kuesioner
	2.3.5. Pengambilan dan Analisis Data
	2.4. Perhitungan Nilai HEI (Healthy Eating Index)


	3. HASIL PENELITIAN
	3.1. Demografi Responden
	3.1.1. Karakteristik Responden

	3.2. Frekuensi Pergi ke Mall
	3.2.1. Tujuan Pergi ke Mall
	3.2.2. Rata-rata Uang ke Mall
	3.2.3. Sarana Transportasi menuju ke Mall
	3.2.4. Partner Pergi ke Mall

	3.3. Uji Hubungan dan Uji Beda
	3.3.1. Uji Beda Uang Saku Antar Sekolah
	3.3.2. Beda Nilai HEI (Healthy Eating Index) Antar Sekolah
	3.3.3. Korelasi Uang Saku dengan Frekuensi ke Mall (Weekend)
	3.3.4. Korelasi Uang Saku dengan Frekuensi ke Mall (Weekdays)
	3.3.5. Korelasi Uang Saku dengan Total Pengeluaran ke Mall
	3.3.6. Nilai HEI (Healthy Eating Index) dengan Jarak Sekolah/Kategori Sekolah


	4. PEMBAHASAN
	4.1. Demografi Responden
	4.1.1. Karakteristik Responden

	4.2. Frekuensi Pergi ke Mall
	4.2.1. Tujuan Pergi ke Mall
	4.2.2. Rata-rata Uang ke Mall
	4.2.3. Sarana Transportasi menuju Mall
	4.2.4. Partner Pergi ke Mall
	4.2.5. Hubungan antara Uang Saku dengan Question 1
	4.2.6. Hubungan antara Uang Saku dengan Question 2
	4.2.7. Hubungan antara Uang Saku dengan Question 5

	4.3. Healthy Eating Index
	4.3.1. Nilai HEI pada Tiap Kategori Sekolah
	4.3.2. Hubungan Nilai HEI dengan Jarak Sekolah dengan Mall (Zonasi Sekolah)


	5. SIMPULAN DAN SARAN
	5.1. Simpulan
	5.2. Saran


	6. DAFTAR PUSTAKA
	7. LAMPIRAN
	7.1. Hasil Pengolahan Data
	7.1.1. Uji Validasi dan Reliabilitas

	7.2. Uji Beda
	7.2.1. Beda Uang Saku pada 3 Kategori Sekolah
	7.2.2. Beda Uang Saku antar 2 Kategori Sekolah
	7.2.3. Beda Nilai HEI pada 3 Kategori Sekolah

	7.3. Uji Korelasi
	7.3.1. Korelasi Uang Saku dengan Question 1
	7.3.2. Korelasi Uang Saku dengan Question 2
	7.3.3. Korelasi Uang Saku dengan Question 5
	7.3.4. Korelasi Nilai HEI dengan Jarak Sekolah/Kategori Sekolah

	7.4. Dokumentasi
	7.5. Kuesioner
	7.6. Surat Perizinan Dinas


