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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perubahan status seseorang dari pelajar SMA menjadi mahasiswa 

menimbulkan perubahan tidak hanya dalam bidang akademik tetapi juga pola 

hidup.
1
 Literatur menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa di Turki yang tidak 

memiliki pola hidup sehat serta mengkonsumsi makanan cepat saji di tahun 2013 

sebanyak 97,4%.
2
 Faktor – faktor yang mendukung mahasiswa untuk mempunyai 

pola hidup yang tidak sehat adalah banyaknya kegiatan, jadwal kuliah yang padat, 

terlambat bangun di pagi hari untuk mengikuti kuliah dan lain – lain.
3
 Hal ini 

dapat mempengaruhi mahasiswa dalam memilih makanan cepat saji sebagai 

pilihan utama karena dapat dibeli dan dikonsumsi secara praktis.
4 

Makanan cepat saji merupakan makanan yang disiapkan dalam waktu 

singkat dan dapat segera dikonsumsi.
5
 Contoh makanan cepat saji adalah: fried 

chicken, hamburger, pizza.
6
 Makanan cepat saji juga sangat terjangkau untuk 

dibeli sebab banyak bisnis yang melakukan strategi pemasaran seperti promosi 

yang menarik bagi mahasiswa  (contoh: “student promo”).
7
 Perkembangan bisnis 

makanan cepat saji bedasarkan Asosiasi Franchise Indonesia meningkat dengan 

cepat untuk waralaba asing sebesar 6-7%  per tahun dibandingkan dengan 

waralaba lokal yang hanya sebesar 2% di tahun 2013.
8
 Makanan cepat saji 

memiliki kandungan tinggi monosodium glutamat dan tartrazine tetapi rendah 

protein, vitamin, mineral dan fiber.
9
 Mengkonsumsi makanan cepat saji secara 



 2 

berlebihan dapat berdampak pada peningkatan berat badan serta meningkatkan 

risiko berbagai penyakit. 
10

 

Tempat tinggal dapat menentukan kebiasaan makan seseorang tersebut.
11

  

Mahasiswa yang tinggal bersama orang tua memiliki kebiasaan makan yang 

berbeda dengan mahasiswa yang tinggal di “indekos”.
3
 Indekos didefinisikan 

sebagai menyewa kamar dari seorang pemilik rumah, dengan tambahan adanya 

tersedia makanan atau tidak.
12

 Mahasiswa yang mengalami perubahan tempat 

tinggal mungkin juga dapat mempengaruhi perubahan pola hidup termasuk pola 

makan.
13

 Walaupun demikian, penelitian yang sudah ada masih bersifat 

kontradiktif. Sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat pada tahun 

2006 menunjukkan bahwa remaja yang tinggal dengan orang tua yang sibuk 

bekerja juga memiliki tingkat konsumsi makanan cepat saji yang tinggi sebagai 

jalur alternatif untuk menyediakan makanan di rumah.
14

 Sebaliknya, penelitian 

yang dilakukan di Yunani di tahun 2007 mendapatkan hasil bahwa mahasiswa 

yang tinggal jauh dari orang tua, mengalami perubahan pola makan menjadi pola 

makan yang sehat.
15

 Sedangkan penelitian di India di tahun 2015 mendapatkan 

hasil bahwa remaja yang tinggal jauh dari rumah memiliki konsumsi kalori yang 

tinggi terkait dengan konsumsi makanan cepat saji.
6
  Dengan demikian, masih 

terdapat masalah yang belum terungkap dengan jelas. Penelitian ini diharapkan 

akan menjelaskan hubungan antara jenis tempat tinggal dengan frekuensi 

konsumsi makanan cepat saji di kalangan mahasiswa Fakultas Kedokteran UPH. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Banyak mahasiswa Fakultas Kedokteran UPH yang tidak tinggal bersama 

orang tuanya karena berbagai alasan. Kegiatan perkuliahan yang padat membuat 

mereka tidak memiliki waktu untuk menyiapkan makanan sendiri. Penelitian di 

India di tahun 2015 mendapatkan hasil bahwa remaja yang tinggal jauh dari orang 

tua memiliki konsumsi makan cepat saji yang tinggi. Penelitian lain di negara 

Yunani di tahun 2007 mendapatkan hasil bahwa mahasiswa yang tinggal jauh dari 

orang tua, mengalami perubahan pola makan menjadi pola makan yang sehat.  

Perbedaan hasil dari kedua penelitian ini menunjukkan masih adanya masalah 

yang belum terungkap dengan jelas. Dengan penelitian ini diharapkan dapat 

menjelaskan lebih lanjut hubungan antara jenis tempat tinggal dengan frekuensi 

konsumsi makanan cepat saji 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

“Apakah terdapat hubungan antara jenis tempat tinggal dengan frekuensi 

konsumsi makanan cepat saji di mahasiswa Fakultas Kedokteran UPH?" 

1.4 Tujuan Umum dan Khusus 

Dari pertanyaan penelitian tersebut, terdapat tujuan umum dan khusus 

yang akan didapatkan dari penelitian: 

1.4.1 Tujuan Umum 

 Mengetahui hubungan antara jenis tempat tinggal mahasiswa dengan 

frekuensi konsumsi makanan cepat saji di mahasiswa Fakultas Kedokteran UPH. 
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1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui proporsi jenis tempat tinggal pada mahasiswa Fakultas 

Kedokteran UPH angkatan 2015. 

2. Mengetahui frekuensi konsumsi makanan cepat saji pada 

mahasiswa Fakultas Kedokteran UPH angkatan 2015. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan bahwa penelitian ini dapat memberi 

manfaat secara akademis dan secara praktis 

1.5.1 Manfaat Akademik 

Meningkatkan jumlah publikasi akan hubungan antara jenis tempat tinggal 

dan frekuensi konsumsi makanan cepat saji. 

       1.5.2 Manfaat Praktis 

Meningkatkan pengetahuan mahasiswa mengenai konsumsi makanan 

cepat saji. 

 

 

 

 

 

 

 

 




