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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penyebab kematian terbanyak di Indonesia saat ini didominasi oleh Penyakit 

Tidak Menular (PTM). Pada tahun 2017, proporsi penyakit PTM di Indonesia sudah 

mencapai sebesar 70%.1 Berdasarkan RISKESDAS 2018, terjadi peningkatan 

prevalensi penyakit tidak menular jika dibandingkan dengan tahun 2013. Prevalensi 

kanker meningkat menjadi 1,8% diikuti dengan prevalensi stroke yang meningkat 

menjadi 10,9% dan penyakit ginjal kronik menjadi 3,8%. Selain itu, prevalensi 

penyakit diabetes melitus juga mengalami peningkatan menjadi 8,5% dan 

hipertensi menjadi 34,1%.2  

Penyebab utama dari kenaikan jumlah penyakit tidak menular di Indonesia 

adalah gaya hidup, seperti konsumsi minuman berakohol, merokok, aktivitas fisik, 

dan pola makan. Diantara beragam gaya hidup, pola makan adalah faktor yang 

dimiliki oleh semua orang.3 Pada tahun 2017, ditemukan bahwa 11 juta kematian 

dan 255 juta DALYs (disability-adjusted life year) memiliki hubungan dengan 

faktor risiko dari diet.4 Perubahan trend semakin menuju diet yang kurang sehat 

sehingga mulai menarik perhatian dunia.5 Tiga faktor risiko yang paling 

memengaruhi adalah kelebihan dalam konsumsi garam, kekurangan konsumsi 

kacang-kacangan, dan kekurangan konsumsi buah-buahan.4   

Pola makan remaja ikut ditentukan oleh pola makan masyarakat secara umum. 

Berdasarkan Global School Health Survey pada tahun 2015, pola makan remaja 

masih kurang baik. Konsumsi buah dan sayur pada remaja Indonesia yang masih 

belum mencapai rekomendasi adalah sebanyak 76,78%.6 Pola makan yang tidak 

baik di masa remaja dapat menyebabkan obesitas dan ditemukan bahwa 80% 

obesitas pada remaja akan menetap hingga dewasa.7,8 Maka, perbaikan pola makan 

di masa remaja merupakan upaya strategis untuk pengembangan pola makan yang 

lebih sehat di kemudian hari.  
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Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi pola makan.9 Pengetahuan adalah 

salah satu faktor yang mempengaruhi, tetapi masih ada beberapa penelitian yang 

menunjukkan bahwa pengetahuan tidak memiliki hubungan dengan perilaku 

makan. Penelitian mengenai hubungan pengetahuan dengan konsumsi buah dan 

sayur sudah pernah dilakukan beberapa kali di Indonesia, antara lain di Jakarta 

Barat, Depok, Denpasar, dan Gorontalo pada remaja awal dan akhir.10 Hasil dari 

ketiga penelitian tersebut cukup beragam, yaitu ada 3 hasil yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan pengetahuan gizi dengan konsumsi buah dan sayur11, namun 

berdasarkan uji statistik pada satu penelitian menyatakan bahwa tidak ada 

hubungan antara pengetahuan dengan konsumsi buah dan sayur.12 Penelitian ini 

juga sudah pernah dilakukan di Inggris dengan hasil uji korelasi (r) sebesar 0,33.13 

Mahasiswa kedokeran adalah populasi remaja tingkat akhir yang diasumsikan 

memiliki pengetahuan yang cukup baik. Maka, penelitian ini ingin melihat 

hubungan antara pengetahuan mahasiswa kedokteran dengan kebiasaan konsumsi 

buah dan sayur sehari-hari.  

1.2 Rumusan Masalah 

Konsumsi buah dan sayur adalah salah satu pilar penting dalam pola makan 

sehat sehari-hari.14 Namun ada banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya 

adalah pengetahuan. Pada penelitian sebelumnya, hubungan antara pengetahuan 

dengan konsumsi buah dan sayur masih memberikan hasil yang berbeda-beda. 

Selain itu, masih termasuk jarang dilakukan penelitian terkait hal ini pada remaja 

tahap akhir di Indonesia. Mahasiswa Fakultas Kedokteran adalah remaja fase akhir 

yang mendapatkan edukasi tentang gizi; menarik untuk melihat hubungan antara 

pengetahuan mahasiswa kedokteran dengan pola konsumsi buah dan sayur yang 

dilakukan sehari-hari.  

1.3 Pertanyaan Penelitian 

Apakah terdapat hubungan antara pengetahuan pola makan sehat dengan 

konsumsi buah dan sayur pada mahasiswa praklinik Fakultas Kedokteran 

Universitas Pelita Harapan? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus adalah 

sebagai berikut: 

1.4.1 Tujuan umum  

Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan pola makan sehat dengan 

konsumsi buah dan sayur pada mahasiswa praklinik Fakultas Kedokteran UPH. 

1.4.2 Tujuan khusus 

Tujuan khusus dilakukannya penelitian ini adalah:  

a. Mengetahui pengetahuan pola makan sehat mahasiswa praklinik 

Fakultas Kedokteran UPH  

b. Mengetahui konsumsi buah dan sayur pada mahasiswa praklinik 

Fakultas Kedokteran UPH  

1.5 Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam bidang 

akademik dan praktis yaitu: 

1.5.1 Manfaat Akademik 

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi 

penelitian berikutnya. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pentingnya 

pengetahuan pola makan sehat terhadap konsumsi buah dan sayur  

 

 

 

 

 


