
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Remaja 

1. Definisi Remaja 

Remaja yang sehat adalah remaja yang produktif dan kreatif sesuai dengan 

tahap perkembangannya. Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-

anak ke masa dewasa (Poltekkes Depkes Jakarta I, 2010). Remaja merupakan masa 

peralihan antara masa anak dan masa dewasa yang batasan umurnya sulit untuk 

ditentukan. Masa remaja mulai pada saat timbulnya perubahan-perubahan berkaitan 

dengan tanda-tanda kedewasaan fisik (Gunarsa, 2008). Menurut WHO, remaja 

merupakan orang muda yang berada antara usia 10 tahun dan 19 tahun, sering 

dianggap sebagai kelompok yang sehat. Namun demikian, banyak penyakit serius 

di masa dewasa berakar pada masa remaja seperti penggunaan tembakau, infeksi 

menular seksual, kebiasaan makan dan olahraga yang buruk (WHO, 2018). 

 

2. Klasifikasi Remaja 

Berdasarkan penggolongan umur, masa remaja terbagi atas: 

a. Masa remaja awal (10 – 13 tahun); 

b. Masa remaja tengah (14 – 16 tahun); 

c. Masa remaja akhir (17 – 19 tahun) (Poltekkes Depkes Jakarta I, 2010). 
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3. Kebutuhan Gizi Remaja 

Perubahan pada masa remaja akan memengaruhi kebutuhan, absorpsi, serta 

cara penggunaan zat gizi. Kebutuhan gizi pada remaja lebih tinggi dari pada usia 

anak. Penambahan berat badan yang pesat dimulai kira-kira 6 bulan setelah 

mencapai usia 12 tahun pada anak perempuan dan 14 tahun pada anak laki-laki. 

Kebutuhan nutrisi yang meningkat pada masa remaja adalah: 

a. Energi: remaja yang aktif memerlukan asupan energi yang lebih besar 

dibandingkan remaja yang kurang aktif. Sumber energi utama diperoleh dari 

makanan yang mengandung karbohidrat. 

b. Protein: pada akhir masa remaja, kebutuhan protein lebih besar pada remaja 

laki-laki, karena perbedaan komposisi tubuh. Sumber protein diperoleh dari 

daging-dagingan dan kacang-kacangan. 

c. Mineral: kebutuhan mineral terutama kalsium, zinc, dan zat besi meningkat 

pada masa remaja untuk menambah massa tulang, mempertahankan produksi 

hemoglobin serta mencegah resiko retardasi mental dan hipogonadisme. 

d. Vitamin: kebutuhan vitamin pada remaja akan meningkat untuk membantu 

proses metabolisme energi, sintesis DNA dan RNA, mendukung pertumbuhan 

otot, serta pembentukan dan mendukung fungsi sel baru (Poltekkes Depkes 

Jakarta I, 2010). 

 

4. Perilaku Makan Remaja 

Makanan siap saji menjadi tren di kalangan remaja perkotaan. Makanan siap 

saji memiliki menu yang terbatas dan makanannnya relatif mengandung kadar 

lemak dan garam yang tinggi. Minuman yang tersedia pada restoran siap saji seperti 
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minuman ringan (soft drink) menambah masukan kalori berlebih pada remaja. 

Remaja yang sering mengonsumsi makanan siap saji cenderung mengalami 

kelebihan berat badan.  

Remaja juga tidak terlepas dari mengonsumsi makanan ringan/selingan 

(snack) dengan frekuensi yang sering. Kebanyakan snack yang dikonsumsi 

mengandung garam dan kalori yang tinggi yang tentunya kurang baik bagi 

kesehatan remaja. Konsumsi snack secara berlebihan di malam hari dikenal sebagai 

night eating syndrome yang dapat menjadi penyebab obesitas. 

Remaja mudah dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan. Konsumsi alkohol 

pada remaja akan menimbulkan masalah gizi dan masalah sosial. Alkohol akan 

memengaruhi peyerapan zinc dan folat yang dibutuhkan untuk pertumbuhan yang 

normal. 

Perilaku makan menyimpang adalah masalah emosi dan fisik yang 

dihubungkan dengan obsesi terhadap makanan, berat badan, dan bentuk tubuh. 

Terdapat tiga perilaku makan menyimpang yang umum yaitu anoreksia nervosa, 

bulimia, dan binge eating (Poltekkes Depkes Jakarta I, 2010). 

 

5. Masalah Gizi Pada Remaja 

Remaja merupakan masa di mana seseorang mengalami perkembangan untuk 

mencapai kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Banyak persoalan yang 

dihadapi para remaja yang berkaitan dengan masalah gizi. Masalah-masalah gizi 

yang biasa dialami pada fase remaja adalah: 

a. Anemia: suatu keadaan di mana kadar hemoglobin dan eritrosit lebih rendah 

dari normal. Penyebab anemia gizi besi pada remaja adalah kurangnya asupan 
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zat besi, berkurangnya sediaan zat besi dalam makanan, meningkatnya 

kebutuhan zat besi, kehilangan darah yang kronis, penyakit malaria, cacing 

tambang, infeksi-infeksi lain, serta pengetahuan yang kurang tentang anemia 

besi. 

b. Obesitas: kegemukan atau berat badan yang berlebih sebagai akibat 

penimbunan lemak tubuh yang berlebihan. Obesitas merupakan permasalahan 

yang merisaukan karena dapat menurunkan rasa percaya diri seseorang dan 

menyebabkan gangguan psikologis yang akan mengakibatkan remaja tumbuh 

menjadi remaja yang kurang percaya diri. Remaja yang mengalami obesitas 

beresiko mengalami penyakit degeneratif (Poltekkes Depkes Jakarta I, 2010). 

 

B. Obesitas 

1. Definisi Obesitas 

Menurut Kamus Dorland dalam Hasdianah (2014), obesitas adalah 

peningkatan berat badan melebihi batas kebutuhan skeletal dan fisik sebagai akibat 

akumulasi lemak berlebihan dalam tubuh. Obesitas adalah suatu kondisi kronik 

yang sangat erat hubungannya dengan peningkatan resiko sejumlah penyakit 

degeneratif.  

Menurut Adriani (2012), obesitas didefinisikan sebagai kondisi abnormal atau 

kelebihan lemak yang serius dalam jaringan adiposa sedemikian sehingga 

mengganggu kesehatan. Obesitas atau kegemukan adalah istilah untuk menunjukan 

adanya penumpukan lemak tubuh yang melebihi batas normal (Suiraoka, 2012). 

Obesitas merupakan suatu kelainan atau penyakit yang terjadi karena adanya 

ketidakseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar sehingga 
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menyebabkan terjadinya penimbunan jaringan lemak dalam tubuh secara 

berlebihan (Wulandari, 2016). 

Obesitas terjadi ketika masukan energi (intake) dan energi yang dikeluarkan 

tidak seimbang, dimana masukan energi lebih besar daripada pengeluarannya. 

Dalam keadaan surplus energi, kelebihan energi tersebut akan disimpan menjadi 

lemak dalam sel lemak, sehingga dengan bertambahnya simpanan lemak tersebut, 

maka akan bertambah pula berat badan. Berat badan yang bertambah secara terus-

menerus akan menyebabkan tubuh mencapai kondisi berat badan, kemudian 

menjadi obesitas. Obesitas terjadi bertahap, tidak sekaligus. (Hasdianah, 2014). 

 

2. Klasifikasi Obesitas 

Obesitas secara klinis dinyatakan dalam bentuk indeks massa tubuh (IMT) ≥ 

30 kg/m2. Obesitas dapat terjadi bila lemak tubuh pada wanita lebih dari 30% dan 

pada pria lebih dari 25%.  

Obesitas digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu : 

a. Obesitas ringan : kelebihan berat badan 20%-40% dari BB ideal. 

b. Obesitas sedang : kelebihan berat badan 40%-100% dari BB ideal. 

c. Obesitas berat atau abnormal : kelebihan berat badan >100% dari BB ideal. 

Obesitas berat atau abnormal ditemukan sebanyak 5% di antara orang-orang 

yang gemuk (Hasdianah, 2014 dan Adriani, 2012). 

Ukuran yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang menderita 

overweight atau obesitas adalah berdasarkan berat badan dan tinggi badan, yaitu 

menggunakan suatu indeks berdasarkan berat badan dalam kilogram dibagi tinggi 

badan dalam meter pangkat dua, yang disebut dengan indeks massa tubuh (IMT) 



13 
 

atau Body Mass Index (BMI). IMT dapat digunakan untuk menentukan seberapa 

besar seseorang dapat terkena resiko penyakit tertentu disebabkan karena kelebihan 

berat badannya. (Adriani, 2012) 

Rumus perhitungan IMT :  

IMT = Berat badan (kg) / tinggi badan (m)2 

 

3. Penyebab Obesitas 

Banyak faktor yang dapat menyebabkan obesitas. Secara ilmiah, obesitas 

terjadi akibat mengonsumsi kalori lebih banyak dari yang diperlukan oleh tubuh. 

Terjadinya obesitas melibatkan beberapa faktor yaitu (Adriani, 2012): 

a. Faktor genetik 

Obesitas cenderung diturunkan dari generasi sebelumnya pada generasi 

berikutnya di dalam sebuah keluarga. Faktor genetik menentukan jumlah unsur sel 

lemak dalam tubuh. Selain berbagi gen, anggota keluarga juga dapat menularkan 

kebiasaan makan dan kebiasaan gaya hidup yang dapat mendorong terjadinya 

obesitas.  

b. Faktor lingkungan 

Lingkungan yang dimaksud seperti perilaku/pola gaya hidup (misalnya apa 

yang dimakan dan beberapa kali seseorang makan serta bagaimana aktivitasnya). 

Faktor lingkungan dapat dipengaruhi oleh aktivitas dan pola makan keluarga. 

c. Faktor psikis 

Pikiran dalam diri seseorang bisa mempengaruhi kebiasaan makannya. 

Banyak orang yang memberikan reaksi terhadap emosinya dengan makan. Salah 

satu bentuk gangguan emosi yaitu persepsi diri yang negatif yang cenderung terjadi 
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pada banyak wanita muda yang menderita obesitas, dan bisa menimbulkan 

kesadaran yang berlebihan tentang kegemukannya serta rasa tidak nyaman dalam 

pergaulan sosial. Dua pola makan abnormal yang bisa menjadi penyebab obesitas, 

yaitu makan dalam jumlah yang sangat banyak (binge) dan makan di malam hari 

(sindroma makan pada malam hari). Kedua pola makan ini biasanya dipicu oleh 

stress dan kekecewaan.  

d. Faktor kesehatan 

Terdapat beberapa penyakit yang dapat menyebabkan obesitas di antaranya 

seperti penyakit hipotiroidisme, sindroma cushing, sindroma Prader-Willi, serta 

beberapa kelainan saraf yang dapat menyebabkan seseorang banyak makan seperti 

terjadinya kerusakan pada bagian hipotalamus ventromedial (HVM) yang dapat 

menyebabkan seseorang menjadi rakus dan kegemukan. 

e. Faktor obat-obatan 

Obat-obat tertentu (misalnya steroid dan beberapa antidepresi) dapat 

menyebabkan penambahan berat badan.  

f. Faktor perkembangan dan faktor usia 

Penambahan ukuran atau jumlah sel-sel lemak (atau keduanya) menyebabkan 

bertambahnya jumlah lemak yang disimpan dalam tubuh. Penderita obesitas, 

terutama yang menjadi gemuk pada masa kanak-kanak, bisa memiliki sel lemak 

sampai lima kali lebih banyak dibandingkan dengan orang yang berat badannya 

normal. Saat usia bertambah, maka kinerja sistem metabolisme tubuh akan 

menurun. Hal ini dapat menyebabkan lemak menjadi lebih cepat tersimpan dan 

menyebabkan tubuh membesar. 
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g. Pola makan berlebihan 

Orang yang kegemukan lebih responsif dibanding dengan orang berberat 

badan normal terhadap isyarat lapar eksternal. Orang yang gemuk cenderung makan 

bila ia merasa ingin makan, bukan makan pada saat ia lapar.  

h. Kebiasaan makan 

Faktor kebiasaan makan yang buruk seperti makan makanan cepat saji dan 

olahan cenderung tinggi lemak dan gula namun rendah serat akan menyebabkan 

obesitas (Ramayulis, 2014). Kurang makan makanan yang kaya serat dan air (buah 

dan sayur) akan menimbulkan rasa lapar lebih cepat sehingga terjadi 

kecenderungan makan berlebih (Winarto, 2004). 

i. Aktivitas fisik 

Seseorang yang cenderung mengonsumsi makanan kaya lemak dan tidak 

melakukan aktivitas fisik yang seimbang akan mengalami obesitas. Kekurangan 

aktivitas gerak akan menyebabkan suatu siklus yang hebat, obesitas membuat 

kegiatan olah raga menjadi sulit dan kurangnya olah raga secara tidak langsung 

akan mempengaruhi turunnya metabolisme basal tubuh orang tersebut.  

j. Pengetahuan gizi 

Pengetahuan tentang gizi berpengaruh terhadap kebiasaan makan anak karena 

pengetahuan gizi mempunyai peran yang sangat penting dalam pembentukan 

kebiasaan makan seseorang. Pengetahuan gizi akan mempengaruhi seseorang 

dalam memilih jenis dan jumlah makanan. Pengetahuan gizi yang buruk 

menyebabkan kebiasaan makan yang salah (Zulkarnain Agus, 2009 dalam Rahayu, 

2017). 
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4. Gejala Obesitas 

Gejala-gejala yang biasa dialami oleh seseorang yang mengalami obesitas 

antara lain (Hasdianah, 2014) : 

a. Kebiasaan tidur dengan mendengkur 

b. Susah tidur nyeri pada punggung atau sendi 

c. Berhenti nafas pada saat tidur secara tiba-tiba 

d. Selalu merasakan panas berkeringat secara berlebihan 

e. Sulit bernafas 

f. Depresi sering merasakan ngantuk dan lelah 

g. Ruam atau infeksi pada lipatan kulit 

 

5. Dampak Obesitas 

Obesitas meningkatkan resiko kematian untuk semua penyebab kematian. 

Kenaikan mortalitas di antara penderita obesitas dan overweight merupakan akibat 

dari beberapa penyakit yang mengancam kehidupan. Banyak studi yang 

menunjukan adanya kecenderungan anak obesitas untuk tetap obesitas pada masa 

dewasa, yang berakibat pada kenaikan resiko penyakit dan gangguan yang 

berhubungan dengan obesitas pada masa kehidupan berikutnya. 

Obesitas dapat meningkatkan resiko terjadinya sejumlah penyakit menahun 

seperti (Adriani, 2012) : 

a. Diabetes melitus tipe 2 

b. Tekanan darah tinggi (hipertensi) 

c. Stroke 

d. Serangan jantung (infark miokardium) dan gagal jantung 
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e. Kanker 

f. Batu kandung empedu dan batu kandung kemih 

g. Gout dan artritis gout 

h. Tidur apnea (kegagalan untuk bernafas secara normal ketika sedang tidur 

sehingga dapat menyebabkan berkurangnya kadar oksigen dalam darah). 

i. Sindroma Pickwickian (obesitas disertai wajah kemerahan, underventilasi dan 

ngantuk). 

Selain penyakit tersebut, obesitas juga memiliki dampak pada kejiwaan 

seperti kurang percaya diri dan depresi. Hal ini disebabkan karena orang yang 

mengalami obesitas dikucilkan dari lingkungan sekitar dan mengalami penolakan 

sosial karena kondisi badannya yang obesitas. Resiko psikososial orang yang 

menderita obesitas yaitu mempunyai banyak kesulitan dalam melakukan aktivitas 

fisik, sehingga ini mengurangi kesempatan untuk mengikuti berbagai kegiatan 

sosial. 

Peningkatan prevalensi obesitas berarti akan meningkat pula 

penyakit/gangguan kesehatan lainnya yang muncul sebagai akibat dari obesitas. 

Secara otomatis keadaan ini akan menyebabkan bertambah pula biaya yang harus 

dikeluarkan/dihabiskan untuk menangani kasus obesitas dewasa ini.  

 

6. Pencegahan Obesitas 

Overweight dan obesitas merupakan suatu kondisi dengan penyebab multi 

faktor, oleh karena itu penanganan yang tepat hendaknya mempertimbangkan 

pendekatan secara multi disiplin. Pencegahan overweight dan obesitas terdiri dari 

tiga tahapan yaitu: pencegahan primer, sekunder, dan tertier. Pencegahan primer 
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adalah dengan pendekatan komunitas untuk mempromosikan cara hidup sehat. 

Pencegahan sekunder bertujuan untuk menurunkan prevalensi obesitas. 

Pencegahan tertier bertujuan untuk mengurangi obesitas dan komplikasi penyakit 

yang ditimbulkannya. Pprinsip dari pencegahan dan penatalaksanaan overweight 

dan obesitas adalah mengurangi asupan energi serta meningkatkan keluaran energi, 

dengan cara pengaturan pola makan, peningkatan aktivitas fisik, modifikasi gaya 

hidup serta dukungan secara mental dan sosial. 

 

C. Pola Konsumsi Buah dan Sayur 

1. Pola Konsumsi Makanan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) dalam Dejesetya (2015), pola 

konsumsi merupakan gambaran suatu kegiatan dari individu untuk memenuhi 

kebutuhan dirinya, baik berupa barang produksi, bahan makanan dan lain-lain. Pola 

konsumsi makanan adalah susunan makanan yang biasa dimakan mencakup jenis 

dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi seseorang atau kelompok 

orang/penduduk dalam frekuensi dan jangka waktu tertentu (Kemenkes RI, 2011). 

Menurut Strategi Nasional Penerapan Pola Konsumsi Makanan dan Aktivitas 

Fisik (2011), faktor-faktor yang mempengaruhi pola konsumsi makanan yaitu : 

a. Ekonomi dan globalisasi 

b. Lingkungan  

c. Media: iklan dan jejaring sosial 

d. Kebijakan pemerintah: legislasi, anggaran dan pengawasan 

e. Pengetahuan dan gaya hidup 

f. Sosial budaya dan pariwisata 
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g. Pangan dan gizi 

Menilai pola konsumsi seseorang atau kelompok orang dapat dilakukan 

dengan cara pengukuran konsumsi makanan. Pengukuran konsumsi makanan 

adalah salah satu metode pengukuran status gizi secara tidak langsung dengan cara 

mengukur kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi. Alasan penggunaan 

metode pengukuran konsumsi makanan adalah untuk menilai dan memonitor 

asupan zat gizi serta untuk mempelajari hubungan antara kesehatan dan gizi serta 

mengidentifikasi golongan yang rawan gizi atau beresiko terkena penyakit gizi 

akibat dari konsumsi makanan (Supariasa, 2014).  

Metode pengukuran konsumsi makanan berdasarkan jenis data yang diperoleh 

dibedakan menjadi dua yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode 

secara kualitatif untuk mengetahui frekuensi bahan makanan yang dikonsumsi dan 

mengetahui pola/kebiasaan makan. Metode penilaian konsumsi makanan secara 

kualitatif antara lain: metode frekuensi makan (Food Frequency), metode riwayat 

makan (Dietary History), metode telepon, dan metode pendaftaran makanan (Food 

List). Metode secara kuantitatif digunakan untuk mengetahui jumlah makanan yang 

dikonsumsi sehingga sehingga konsumsi zat gizi dapat dihitung dengan 

menggunakan Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM) atau menggunakan 

program yang ada. Metode penilaian konsumsi makanan secara kuantitatif antara 

lain : metode recall 24 jam (Food recall 24 hours), metode perkiraan makanan 

(Estimated Food Records), metode penimbangan makanan (Food Weighing), 

metode pencatatan (Food Account), metode inventaris (Inventory Method), dan 

metode pencatatan (Household Food Records) (Supariasa, 2014). 
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2. Buah dan Sayur 

a. Definisi buah dan sayur 

Secara umum sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, 

mineral dan serat pangan (PGS, 2014). Sayur adalah bahan makanan yang berasal 

dari bagian tumbuhan seperti daun, batang, dan bunga (Sediaoetomo, 2004 dalam 

Dewi, 2014). Sayuran diklasifikasikan sebagai tanaman holtikultura. Kandungan 

gizi setiap sayuran berbeda-beda dan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

perbedaan varietas, keadaan cuaca tempat tumbuh, pemeliharaan tanaman, cara 

penanaman, tingkat kematangan saat panen, dan kondisi penyimpanan. (Winarti, 

2010). Buah secara botani didefinisikan sebagai ovari matang dari suatu bunga 

dengan segala isinya serta bagian-bagian yang terkait erat dari bunga tersebut 

(Zulkarnain (2009) dalam Zalukhu, 2015). Dilihat dari kandungan gizinya buah 

merupakan sumber zat pengatur yaitu vitamin dan mineral yang sangat diperlukan 

oleh tubuh manusia bagi kelancaran metabolisme dalam pencernaan makanan untuk 

menjaga kesehatan (Winarti, 2010).  

b. Kandungan gizi buah dan sayur 

Kandungan gizi utama dalam buah dan sayuran adalah vitamin, mineral dan 

serat. Disamping itu buah dan sayuran mengandung berbagai zat gizi yang 

diperlukan tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Kandungan gizi pada buah 

dan sayur yaitu (Wirakusumah, 2007) : 

1) Karbohidrat 

Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Karbohidrat yang 

terdapat pada buah dan sayuran umumnya berupa pati dan selulosa. Beberapa jenis 
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buah dan sayur yang banyak mengandung pati dan selulosa yaitu mangga, pisang, 

labu kuning, dan kentang. 

2) Lemak 

Lemak berperan sebagai sumber energi bagi tubuh. Asam lemak tidak jenuh 

banyak terkandung pada bahan pangan nabati seperti pada alpukat, buncis, dan 

kacang panjang.  

3) Protein 

Protein berfungsi sebagai bahan dasar pembentuk serta untuk memperbaiki 

sel-sel dan jaringan tubuh. Sayuran yang mengandung protein adalah yang berasal 

dari biji-bijian, seperti kacang pancang, buncis dan kecambah. 

4) Vitamin 

Di dalam tubuh, vitamin berperan sebagai zat pengatur. Vitamin 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin 

yang larut dalam air. 

a) Vitamin larut lemak 

(1) Vitamin A 

Bahan pangan nabati yang mengandung provitamin A misalnya bayam, daun 

katuk, serta buah atau sayuran yang berwarna kuning atau oranye. 

(2) Vitamin D 

Buah dan sayuran umumnya mengandung sedikit vitamin D.  

(3) Vitamin E (tokoferol) 

Sayuran dan buah yang banyak mengandung vitamin E adalah kecambah, 

asparagus, alpukat, brokoli, sayuran berdaun hijau, dan tomat.  
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(4) Vitamin K 

Vitamin K terdapat pada sayuran berdaun hijau, brokoli, selada, kubis, bayam, 

teh hijau, asparagus, dan kacang polong. 

 

b) Vitamin larut air 

(1) Vitamin B1 (thiamin) 

Sayuran seperti kacang panjang, serta kacang kapri mempunyai kandungan 

thiamin yang cukup tinggi. 

(2) Vitamin B2 (riboflavin) 

Riboflavin terdapat pada sayuran berwarna hijau dan jamur. 

(3) Vitamin B3 (niasin) 

Buah-buahan yang mengandung niasin yaitu alpukat. 

(4) Vitamin B5 (asam pantotenat) 

Buah dan sayuran yang mengandung tinggi asam pantotenan yaitu kembang 

kol, kentang, brokoli, jeruk dan stroberi.  

(5) Vitamin B6 (piridoksin) 

Buah dan sayuran sumber piridoksin adalah pisang, kentang, kubis dan 

kembang kol. 

(6) Vitamin B12 (cobalamin) 

Buah dan sayuran mengandung cobalamin dalam jumlah yang sangat sedikit.  

(7) Asam folat 

Asam folat banyak terdapat dalam bahan makanan, terutama sayuran hijau, 

seperti bayam, bit, asparagus, brokoli dan kubis. 
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(8) Biotin 

Sayuran yang merupakan sumber biotin adalah kembang kol dan jamur. 

(9) Vitamin C 

Buah yang memiliki tinggi kandungan vitamin C adalah jambu biji, jeruk, 

mangga, dan sirsak. Sayuran yang memiliki tinggi kandungan vitamin C adalah 

tomat, brokoli, cabai, dan kentang.  

 

5) Mineral 

Mineral memegang peranan penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh. 

Mineral yang terkandung pada buah dan sayur yaitu: 

a) Kalium atau potassium (K) 

Sumber utama kalium berupa buah dan sayuran segar seperti jeruk, semangka, 

pisang, sayuran hijau, tomat, kentang, kacang polong, dan wortel. 

b) Natrium atau sodium (Na) 

Buah dan sayuran mengandung sedikit natrium. 

c) Kalsium (Ca) 

Sayuran yang mengandung tinggi kalsium yaitu sayuran berdaun hijau, seperti 

kangkung, daun singkong, bayam, daun pepaya, daun kacang panjang, dan brokoli.  

d) Magnesium (Mg) 

Buah yang mengandung magnesium yaitu alpukat. 

e) Sulfur (S) 

Bahan pangan atau sayuran yang banyak mengandung sulfur antara lain 

kacang-kacangan, bawang putih, bawang bombay, dan kubis-kubisan.  
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f) Zat besi (Fe) 

Sayuran hijau tinggi zat besi seperti bayam, kangkung, daun singkong, dan 

daun pepaya. 

g) Boron (Bo) 

Boron dapat diperoleh dari bahan pangan, seperti jamur, kacang-kacangan, 

dan asparagus.  

h) Kromium (Cr) 

Buah dan sayuran yang banyak mengandung kromium adalah kentang, cabai 

hijau, apel, pisang, bayam, wortel, dan jeruk.  

i) Mangan (Mn) 

Mangan banyak terdapat pada kacang-kacangan, sayuran berdaun hijau, bit, 

dan gandum.  

j) Molibdenum (Mo) 

Buah dan sayur yang mengandung molibdenum antara lain kembang kol, 

kacang polong, bayam, bawang putih, jagung, kentang, bawang bombay, kacang 

tanah, semangka, wortel, dan kubis. 

k) Yodium (I) 

Buah dan sayuran mengandung sedikit yodium.  

l) Selenium (Se) 

Sumber pangan yang banyak mengandung selenium antara lain bawang, 

tomat, brokoli, kubis, dan gandum. 

m) Seng (Zn) 

Buah dan sayuran umumnya sedikit mengandung seng. 
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6) Air 

Pada umumnya buah dan sayuran mempunyai kadar air yang tinggi yaitu 

sekitar 70-95%, Hal ini yang memberikan efek rasa segar ketika menkonsumsi buah 

dan sayur. Air dalam tubuh berfungsi sebagai pelarut dan alat angkut zat-zat gizi, 

terutama vitamin larut air dan mineral.  

Di samping mengandung zat gizi berupa vitamin dan mineral sebagai 

komponen utama, buah dan sayuran juga mengandung zat-zat yang tidak termasuk 

zat gizi, tetapi sangat bermanfaat dan berkhasiat bagi kesehatan. Zat-zat tersebut 

adalah : 

1) Serat makanan 

Sumber serat pangan yang baik adalah sayur-sayuran dan buah-buahan, 

serealia dan kacang-kacangan. Serat pangan (dietary fiber) berbeda dengan serat 

kasar (crude fiber). Serat pangan adalah polisakarida nonpati, yaitu karbohidrat 

kompleks yang terbentuk dari gugusan gula sederhana yang bergabung menjadi 

satu serta tidak dapat dicerna. Sedangkan serat kasar adalah bagian dari pangan 

yang tidak dapat dihidrolisis oleh bahan-bahan kimia seperi H2SO4 dan NaOH 

(Winarti, 2010). Serat makanan mempunyai manfaat yang sangat besar bagi 

kesehatan tubuh seperti mengurangi waktu transit makanan di dakam saluran 

pencernaan, menunda kosongnya lambung, meningkatkan kepuasan makan karena 

volumenya yang besar, meningkatkan berat feses sehubungan dengan 

kemampuannya larut dan berkaitan dengan air, meningkatkan sekresi pankreas, 

sebagian serat menguntungkan microflora usus, meningkatkan produksi asam 

lemak rantai pendek, dan menurunkan serum lemak serta meningkatkan cairan 

empedu. Kebutuhan serat untuk remaja laki-laki yang berusia 13-15 tahun adalah 
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sebesar 35 gram sedangkan untuk remaja perempuan yang berusia 13-15 tahun 

adalah sebesar 30 gram (AKG, 2013). Serat makanan terbagi menjadi dua jenis 

yaitu: 

a) Serat tidak larut air 

Serat tidak larut air umumnya berbentuk selulosa, hemiselulosa, dan lignin. 

Serat jenis ini tidak dapat larut dalam air, tetapi mempunyai kemampuan untuk 

berikatan dengan air. Serat berfungsi untuk menghindari terjadinya konstipasi 

(sembelit). Selulosa dan hemiselulosa merupakan komponen dinding tanaman yang 

mempunyai peranan dalam meningkatkan bobot dan ukuran feses, mengikat asam 

empedu, dan menurunkan kadar kolesterol. Lignin merupakan senyawa pada 

tanaman yang mempunyai peranan sebagai antikanker, antibakteri, antijamur, dan 

antivirus. Lignin diubah oleh microflora usus menjadi enterolactone dan enterodiol, 

yaitu dua senyawa yang sangat berperan dalam mencegah serangan kanker, 

terutama kanker payudara.  

b) Serat larut air 

Merupakan bagian dari dinding sel tanaman dan mudah larut dalam air. Serat 

ini berperan dalam mencegah konstipasi dan membuat rasa kenyang. Fungsi lain 

yaitu berperan dalam menurunkan kadar kolesterol. Jenis-jenis serat yang larut air 

yaitu mucilage, gum guar, dan pektin.  

(1) Mucilage dan gum guar 

Mucilage mempunyai struktur yang hampir sama dengan hemiselulosa. 

Mempunyai peranan dalam menurunkan kadar kolesterol serta mengurangi kadar 

gula darah pada penderita diabetes mellitus. Konsumsi mucilage dan gum guar 
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dapat menurunkan berat tubuh karena mucilage dan gum guar memperlambat rasa 

lapar karena pertambahan volumenya di dalam lambung. 

(2) Pektin 

Pektin terdapat pada semua dinding sel tanaman dan kulit luar buah-buahan 

dan sayur-sayuran. Pektin berperan dalam menurunkan kolesterol melalui 

mekanisme pengikatan kolesterol dan asam empedu yang kemudian mendorong 

dan mengeluarkannya dari saluran pencernaan.  

 

2) Enzim 

Enzim adalah substansi yang dapat mempercepat atau bertindak sebagai 

katalis reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh sehingga sangat berperan dalam 

kelangsungan hidup sel.  

 

3) Fitonutrien 

Fitonutrien merupakan komponen-komponen pada tumbuhan (buah dan sayur) 

yang tidak termasuk ke dalam zat gizi, tetapi mempunyai peranan yang sangat besar 

bagi kesehatan. Terdiri dari pigmen, zat-zat yang menyerupai vitamin, dan zat 

makanan minor.  

 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi buah dan sayur 

Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja dalam mengonsumsi buah dan 

sayur yaitu (Farida, 2010) : 
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1) Faktor Internal 

a) Umur: kelompok umur remaja awal mempunyai peluang 1,228 kali untuk 

memiliki perilaku konsumsi buah dan sayur yang kurang dibandingkan 

dengan kelompok umur remaja akhir. 

b) Jenis kelamin: laki-laki lebih banyak mengonsumsi makanan yang tinggi 

kalori namun lebih sedikit konsumsi buah dan sayur dibandingkan 

perempuan, karena adanya perbedaan jenis kegiatan serta besar dan susunan 

tubuhnya sehingga kebutuhan konsumsinya berbeda.  

2) Faktor Eksternal 

a) Pendidikan: seseorang yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung 

akan mengonumsi buah dan sayur lebih banyak. Semakin tinggi tingkat 

pendidikan, maka akan semakin positif sikap seseorang terhadap gizi 

makanan sehingga semakin baik pula konsumsi bahan makanan sayur dan 

buah dalam keluarga (Zulaeha, 2006 dalam Farida, 2010). 

b) Tingkat ekonomi: orang yang memiliki daya beli yang baik atau tingkat 

ekonominya tinggi dapat memenuhi kebutuhannya terhadap bahan makanan 

secara cukup. Semakin tinggi pendapatan seseorang cenderung diikuti 

dengan tingginya jumlah dan jenis pangan yang dikonsumsi. Kemampuan 

untuk membeli bahan pangan meningkat termasuk buah dan sayur. 

c) Tempat tinggal: remaja yang tinggal di desa dan dekat dengan areal 

pertanian akan lebih mudah dalam mendapatkan bahan makanan segar 

seperti buah dan sayur. Namun, seseorang yang tinggal di daerah perkotaan 

akan lebih sedikit akses untuk mendapatkan bahan makanan segar karena di 

daerah perkotaan lebih banyak tersedia berbagai makanan cepat saji. 
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d) Ketersediaan buah dan sayur: jika ketersediaan buah dan sayur kurang maka 

akan menyebabkan berkurangnya tingkat kesukaan terhadap buah dan sayur 

(Rachman, Mustika, dan Kusumawati, 2017). 

e) Keterpaparan media: penggunaan media dan alat peraga dalam pemberian 

edukasi gizi mempengaruhi penerimaan informasi yang akan berpengaruh 

terhadap perilaku makan remaja. 

 

d. Kecukupan konsumsi buah dan sayur yang dianjurkan 

Konsumsi buah-buahan dan sayuran yang dianjurkan oleh Badan Kesehatan 

Dunia (WHO) adalah sejumlah 400 gram perorang perhari, yang terdiri dari 250 

gram sayur dan 150 gram buah. Anjuran konsumsi buah dan sayur bagi orang 

Indonesia yaitu 300-400 gram perorang perhari bagi anak balita dan anak usia 

sekolah, dan 400-600 gram perorang perhari bagi remaja dan orang dewasa. Sekitar 

dua-pertiga dari jumlah anjuran konsumsi sayuran dan buah-buahan tersebut adalah 

porsi sayur (PGS, 2014). 

 

e. Dampak kekurangan buah dan sayur 

Hal-hal yang akan terjadi pada tubuh bila kekurangan konsumsi buah dan 

sayur adalah (womantalk, 2017) : 

1) Masalah BAB 

Sulit buang air besar atau konstipasi, wasir dan masalah pencernaan lain 

diakibatkan karena kekurangan serat dan enzim yang terkandung di dalam sayur 

dan buah-buahan. 
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2) Kurang vitamin dan mineral 

Vitamin A, C dan E sangat dibutuhkan tubuh untuk perkembangan sel-sel 

pertumbuhan, anti oksidan, serta memproduksi darah merah (sarihusada, 2016). 

Saat tubuh kekurangan vitamin dan mineral akan menyebabkan gusi sering 

berdarah, anemia, pembuluh darah pecah, sulit berpikir, serta detak jantung tidak 

beraturan  

3) Peningkatan resiko penyakit tidak menular 

Menurut WHO dan FAO, kekurangan asupan sayur dan buah diperkirakan 

menyebabkan kematian akibat kanker saluran cerna, jantung koroner, diabetes, dan 

stroke. Kekurangan konsumsi buah dan sayur akan meningkatkan resiko kanker. 

Antioksidan dalam buah dan sayur akan mengurangi resiko kanker dengan 

melindungi sel sehat tubuh dari radikal bebas. 

4) Peningkatan berat badan 

Tidak mengonsumsi buah dan sayur akan menyebabkan seseorang mengatasi 

rasa lapar dengan makanan yang berkarbohidrat tinggi. Hal ini dapat 

mengakibatkan seseorang mengalami kelebihan berat badan dan obesitas. 

5) Beresiko depresi 

Studi di Spanyol mengungkapkan, tingkat depresi orang yang banyak 

konsumsi buah dan sayur termasuk rendah dibandingkan dengan orang yang jarang 

mengonsumsinya. Diperkirakan kekurangan nutrient tertentu seperti asam 

pantotenik dan vitamin B6 menyebabkan depresi pada orang yang jarang konsumsi 

buah dan sayur. 
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3. Definisi Pola Konsumsi Buah dan Sayur 

Pola konsumsi buah dan sayur merupakan susunan konsumsi buah dan sayur 

yang mencakup jenis dan jumlah buah dan sayur yang dikonsumsi seseorang atau 

kelompok orang/penduduk dalam frekuensi dan jangka waktu tertentu. 

 

D. Tingkat Pengetahuan Tentang Manfaat Buah dan Sayur 

1. Tingkat Pengetahuan 

a. Definisi tingkat pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil ‘tahu’, dan ini terjadi setelah orang melakukan 

pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui pancaindra 

manusia, yakni: indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. 

Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga 

(Notoatmodjo, 2007). 

Pengetahuan (knowledge) adalah segala sesuatu yang telah dikenali atau 

diketahui dan kesimpulan yang ditarik dari hal-hal yang dikenali oleh manusia 

(Setyosari, 2013). 

Pengetahuan atau kognitif merupakan domain yang sangat penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang (overt behavior). Penelitian Rogers (1974) dalam 

Notoatmodjo (2007) mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku 

baru, dalam diri seorang tersebut terjadi proses yang berurutan, yakni: 

1) Awareness (kesadaran), di mana orang tersebut menyadari dalam arti 

mengetahui terlebih dahulu terhadap stimulus (objek). 

2) Interest (merasa tertarik) terhadap stimulus atau objek tersebut. Di sini sikap 

subjek sudah mulai timbul. 
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3) Evaluation (menimbang-nimbang) terhadap baik dan tidaknya stimulus tersebut 

bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi. 

4) Trial, di mana subjek mulai mencoba melakukan sesuatu sesuai dengan apa 

yang dikehendaki oleh stimulus. 

5) Adoption, di mana subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, 

kesadaran, dan sikapnya terhadap stimulus. 

 

b. Tingkatan pengetahuan 

Pengetahuan yang dicakup dalam domain kognitif mempunyai 6 tingkat, 

yakni (Notoatmodjo, 2007) : 

1) Tahu (know) 

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya. Mengingat kembali (recall) terhadap suatu yang spesifik dari seluruh 

bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima termasuk ke dalam 

tingkatan pengetahuan ini. Tahu merupakan tingkat pengetahuan yang paling 

rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari 

antara lain: menyebutkan, menguraikan, mendefinisikan, menyatakan, dan 

sebagainya. 

2) Memahami (Comprehension) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan menjelaskan secara benar 

tentang objek yang diketahui, dan dapat menginterprestasi materi tersebut secara 

benar.  
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3) Aplikasi (Application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah 

dipelajari pada situasi atau kondisi riil (sebenarnya). Aplikasi dapat diartikan 

aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip, dan sebagainya 

dalam konteks atau situasi yang lain.  

4) Analisis (Analysis) 

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu objek 

ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu struktur organisasi 

tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain. Kemampuan analisis dilihat dari 

penggunaan kata kerja: dapat menggambarkan (membuat bagan), membedakan, 

memisahkan, mengelompokkan, dan sebagainya. 

5) Sintesis (Synthesis) 

Sintesis menunjuk pada suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian dalam suatu bentuk keseluruhan yang baru. 

Misalnya: dapat menyusun, merencanakan, meringkaskan, menyesuaikan, dan 

sebagainya, terhadap suatu teori atau rumusan-rumusan yang telah ada. 

6) Evaluasi (Evaluation) 

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian itu berdasarkan suatu kriteria 

yang ditentukan sendiri, atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada. 

 

c. Faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan 

Faktor yang mempengaruhi pengetahuan yaitu (Notoatmodjo, 2007) : 
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1) Pendidikan 

Pendidikan merupakan suatu usaha mengembangkan kepribadian dan 

kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. 

Pendidikan adalah proses untuk mempelajari dan meningkatkan ilmu yang 

diperoleh. 

2) Media Massa/Informasi 

Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal maupun non formal 

dapat memberikan pengaruh jangka pendek, sehingga menghasilkan perubahan 

atau peningkatan pengetahuan. Semakin mudah dan banyak informasi yang 

diperoleh seseorang maka pengetahuan seseorang akan suatu hal akan semakin 

banyak. 

3) Sosial Budaya dan Ekonomi 

Tradisi dan kebiasaan dilakukan masyarakat tanpa melalui penalaran apakah 

yang dilakukan baik atau buruk. Status ekonomi seseorang dapat menentukan 

tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan tertentu. 

4) Lingkungan 

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar individu, baik 

lingkungan fisik, biologis, maupun sosial. Lingkungan berpengaruh terhadap 

proses masuknya pengetahuan ke dalam individu yang berada dalam lingkungan 

tersebut. 

5) Pengalaman 

Pengalaman sebagai sumber pengetahuan menjadi cara untuk memperoleh 

pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang diperoleh dalam 

pemecahan masalah yang dihadapi di masa lalu.  
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6) Umur 

Umur mempengaruhi daya tangkap serta pola pikir seseorang. Semakin 

bertambahnya umur akan menyebabkan meningkatnya daya tangkap dan pola pikir, 

sehingga pengetahuan yang diperoleh semakin membaik. 

7) Jenis Kelamin 

Jenis kelamin merupakan faktor yang mempengaruhi pengetahuan.  

8) Pekerjaan 

Pekerjaan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan. 

Pekerjaan merupakan suatu aktifitas untuk memperoleh penghasilan agar 

kebutuhan dapat terpenuhi. 

 

d. Cara mengukur tingkat pengetahuan 

Pengukuran pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket 

yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau 

responden. Pengetahuan yang ingin kita ketahui atau kita ukur dapat kita sesuaikan 

dengan tingkat-tingkat tersebut (Notoatmodjo, 2007). 

 

2. Manfaat Buah dan Sayur 

Manfaat dalam mengonsumsi buah dan sayur yaitu sebagai : 

a. Antikanker 

Kandungan yang berfungsi sebagai antikanker adalah kalsium, vitamin A, 

vitamin E, vitamin C, klorofil, karotenoid, glukosinolat, indol, dithiolthion, 

isothiochyanat, enzim protease, propilsulfida, lignin, sulfur, histidine, dan fenol. 

Senyawa-senyawa tersebut akan memutasi sel-sel kanker dan merangsang 
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pertahanan tubuh dengan membentuk sistem detoksifikasi dan dapat dimanfaatkan 

untuk menetralkan zat karsinogen, sehingga kanker tidak akan berkembang. Sayur 

yang bersifat sebagai antikanker adalah asparagus, wortel, bawang putih, brokoli, 

taoge, tomat, kembang kol, kubis, lobak, dan seledri (Winarto, 2004). Buah yang 

bersifat sebagai antikanker adalah mangga, pisang raja, jeruk (Almatsier, 2001).  

b. Antidiabetes 

Kandungan yang berfungsi sebagai antidiabetes adalah allil propil disulfide 

(APDS), mangan, kalium, sodium, sulfur, gum, dan pektin. Senyawa tersebut 

mampu menurunkan aktivitas gula darah dengan cara meningkatkan metabolisme 

karbohidrat oleh hati menjadi energi atau meningkatkan sekresi insulin. Sayur yang 

bersifat sebagai antidiabetes adalah tomat, pare, jamur kuping, bawang merah, 

buncis, belimbing wuluh, dan seledri (Winarto, 2004). Buah yang bersifat sebagai 

antidiabetes adalah persik, pisang, aprikot dan plum (Rohma, 2018). 

c. Antikonstipasi atau antisembelit 

Kandungan serat tinggi akan mempertahankan keseimbangan bakteri di dalam 

usus. Kondisi ini akan mempersingkat waktu tempuh makanan menuju anus dan 

membantu meningkatkan pengeluaran feses dan melancarkan pencernaan. Sayur 

yang memiliki serat tinggi dan bersifat antisembelit adalah jagung, daun pepaya, 

jamur, sawi hijau, pare, daun singkong (Winarto, 2004). Buah yang bersifat sebagai 

antisembelit adalah alpukat, apel, pir dan pisang (Etika, 2017). 

d. Antidiare 

Kandungan asam folat, niasin, dan kobalamin (B12) akan membantu 

mengeraskan feses. Sayur yang bersifat antidiare adalah asparagus, bawang merah, 

bawang putih, sawi tanah, jamur kuping, pare, bayam merah dan mentimun 
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(Winarto, 2004). Buah yang bersifat sebagai antidiare adalah pisang dan apel 

(Muhlisin, 2018). 

e. Antianemia 

Piridoksin (vitamin B6), asam folat, dan besi merupakan zat antianemia yang 

mampu turut serta menstimulasi berproduksinya hemoglobin dan sel-sel darah 

merah. Sayur yang bersifat sebagai antianemia adalah asparagus, bayam, brokoli, 

daun pepaya, jamur, daun singkong (Winarto, 2004). Buah yang bersifat sebagai 

antianemia adalah pisang.  

f. Antikolesterol 

Kandungan kholin bitartrate, asam pantotenat (vitamin B5), dan serat yang 

tinggi dapat menurunkan kadar kolesterol. Kandungan serat yang tinggi tidak dapat 

dicerna oleh tubuh. Bagian yang tertinggal di dalam usus ini menjadi santapan 

bakteri. Dalam kondisi ini, terjadi pelepasan asam lemak rantai pendek sehingga 

produksi kolesterol dapat dikurangi dan mempercepat pembersihan darah dari 

kolesterol jahat (LDL) yang sangat berbahaya bagi tubuh. Lemak tak jenuh yang 

terdapat di buah dan sayur dapat mengikat kolesterol di dalam darah. Sayur yang 

bersifat antikolesterol yaitu bayam, jagung, buncis (Winarto, 2004). Buah yang 

bersifat sebagai antikolesterol adalah alpukat, apel, pir, kelompok buah beri dan 

pisang (Etika, 2017). 

g. Antihipertensi 

Kandungan sodium dapat mengatasi hipertensi. Konsumsi buah dan sayur 

dengan kandungan sodium akan menyumbangkan sodium yang dapat menstimulir 

turunnya tekanan darah. Sayur yang bersifat antihipertensi yaitu buncis, bawang 
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putih, bawang merah, dan asparagus (Winarto, 2004). Buah yang bersifat sebagai 

antihipertensi adalah pisang (Almatsier, 2001). 

h. Antiasmatik 

Kandungan flavonoid akan menghentikan produksi suatu komponen 

penyebab kekejangan pada otot bronkial atau batang tenggorok sehingga 

mengalami rileks kembali. Sayur yang bersifat antiasmatik yaitu bawang putih dan 

bawang merah (Winarto, 2004). Buah yang bersifat antiasmatik yaitu apel dan 

sirsak (Iswandiari, 2018).  

i. Antiwasir atau antiambeien 

Enzim bromelin dan serat kasar yang tinggi berfungsi dalam mencegah 

terjadinya wasir. Enzim bromelin akan membuat isi saluran pencernaan lebih lunak, 

sehingga memudahkan pengeluaran feses. Secara tidak langsung, kandungan enzim 

ini turut meringankan kerja otot yang berfungsi dalam proses pengeluaran feses dan 

menghindari terjadinya wasir. Sayur yang memiliki khasiat menyembuhkan wasir 

adalah pare, jamur kuping, tomat, selada air, dan daun pepaya (Winarto, 2004). 

Buah yang bersifat antiwasir yaitu nanas. 

j. Antirematik 

Antirematik dapat diperoleh dari kandungan kalsium. Kalsium sangat baik 

untuk pengobatan encok, rematik, artitis, dan penyakit tulang lainnya. Sayur yang 

bersifat antirematik adalah daun pepaya, daun singkong, bayam merah, jagung, 

jamur, sawi tanah dan takokak (Winarto, 2004).  

k. Anti-insomnia 

Konsumsi buah dan sayur yang memiliki kandungan alkaloid akan membuat 

saraf yang tegang menjadi lebih rileks, sehingga kegelisahan menjadi berkurang, 
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lebih tenang, dan dapat tidur dengan nyenyak. Sayuran yang bersifat anti-insomnia 

yaitu kol dan bawang-bawangan (Winarto, 2004). Buah yang bersifat anti-insomnia 

yaitu mengkudu. 

l. Pengontrol berat badan 

Berat badan seseorang dapat dikontrol dengan baik jika mengonsumsi 

makanan yang kaya serat, air, dan berkalori rendah. Air dan serat akan 

menimbulkan rasa kenyang lebih lama, sehingga kecenderungan makan berlebih 

dapat dikurangi atau dicegah. Buah dan sayur yang memiliki kalori rendah juga 

sangat baik untuk berdiet bagi yang mengalami kegemukan. Sayur yang dapat 

dikonsumsi untuk mengontrol berat badan adalah jagung, asparagus, kembang kol, 

dan kubis (Winarto, 2004). Buah yang dikonsumsi untuk mengontrol berat badan 

adalah alpukat, apel, pir, kelompok buah beri, pepaya dan pisang (Etika, 2017). 

m. Penunda proses penuaan 

Buah dan sayur yang kaya akan antioksidan antara lain vitamin A, C dan E; 

serta beberapa mineral seperti besi, mangan, dan seng; dan adanya pigmen karoten, 

flavonoid, klorofil, glutathione, isothiocyanat, dan thiosianat dapat memperlambat 

proses penuaan. Kandungan zat antioksidan tersebut akan bekerja keras untuk 

melindungi sel-sel tubuh dari proses oksidasi yang memacu proses penuaan. Sayur 

yang dapat mencegah penuaan adalah asparagus, lobak, wortel, mentimun, tauge, 

dan seledri (Winarto, 2004). Buah yang dapat mencegah penuaan adalah mangga, 

pisang, semangka, jambu, pepaya, jeruk dan nenas (Almatsier, 2001). 

n. Pencegah gangguan pada gigi dan gusi 

Kalsium, vitamin A, pati, dan zat besi akan meningkatkan kalsium yang dapat 

menguatkan gigi dan gusi sehingga gigi tidak mudah keropos atau terserang 
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penyakit. Sayur yang dapat mencegah gangguan pada gigi dan gusi adalah bawang 

putih, buah jagung muda, tomat, lengkuas, pare, dan kemangi (Winarto, 2004). 

Buah yang dapat mencegah gangguan pada gigi dan gusi adalah pisang, apel, 

mangga, jambu, kiwi (Rohma, 2018). 

 

3. Definisi Tingkat Pengetahuan Tentang Manfaat Buah dan Sayur 

Tingkat pengetahuan tentang manfaat buah dan sayur adalah hasil dari tahu 

setelah seseorang melakukan penginderaan yang akan berpengaruh pada tindakan 

seseorang tersebut terhadap pemilihan makanan khususnya buah dan sayur yang 

memiliki manfaat penting bagi tubuh.  

 

E. Keterkaitan Antara Obesitas, Pola Konsumsi Buah dan Sayur dan Tingkat 

Pengetahuan Manfaat Buah Sayur 

Para pakar menganjurkan untuk menghindari berbagai penyakit tidak menular 

yang terkait dengan gizi dapat dilakukan dengan cara mempertahankan berat badan 

normal. Kekurangan konsumsi sayur dan buah sebagai sumber serat, vitamin dan 

mineral dapat memicu terjadinya obesitas dan kejadian penyakit tidak menular 

seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker kolon, diabetes, hipertensi 

dan stroke (Kemenkes RI (2014); Afriansyah (2008); Slavin (2012) dalam Hermina, 

2016). Masih rendahnya perilaku konsumsi buah dan sayur pada anak remaja ada 

kaitannya dengan masih rendahnya pengetahuan mereka tentang manfaat buah dan 

sayur. Hal ini ditunjukan dari penelitian yang dilakukan Sudiman H dkk bahwa 

pengetahuan yang benar tentang manfaat buah dan sayuran pada remaja masih 

rendah (Hermina, 2016). 
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Hasil penelitian Nuraeni, dkk (2013) menunjukan bahwa terdapat perbedaan 

signifikan antara anak sekolah dasar di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Bantul 

yang obes dengan anak yang tidak obes dalam hal jumlah dan frekuensi konsumsi 

buah dan sayur. Pada anak sekolah dasar yang obes memiliki rata-rata frekuensi 

dan jumlah konsumsi buah dan sayur lebih kecil dibandingkan dengan anak yang 

tidak obes. Semakin jarang frekuensi konsumsi buah dan sayur, maka semakin 

tinggi resiko untuk terjadinya obesitas (Nuraeni, dkk 2013). Hasil penelitian 

Daruwati (2017) menunjukan bahwa ada hubungan konsumsi buah dan sayur 

dengan kejadian obesitas. Pada anak yang kurang mengkonsumsi sayur memiliki 

resiko mengalami obesitas sebesar 7 kali. Sedangkan pada anak yang kurang 

mengkonsumsi buah memiliki resiko obesitas sebesar 13 kali (Siagian, 2017).  

Berdasarkan penelitian Ardi, Putra, dan Pinatih (2016) didapat bahwa terdapat 

hubungan antara status gizi dengan tingkat intelegensi pada siswa SMP di 

Denpasar. Siswa dengan status gizi obesitas berpeluang memiliki IQ dibawah rata-

rata sebesar 6,6 kali dibandingkan siswa dengan status giszi normal. Semakin lama 

seorang anak mengalami obesitas semakin besar kecenderungan anak tersebut 

memiliki IQ di bawah rata-rata (Ardi, Putra, dan Pinatih, 2016). Siswa yang 

memiliki pengetahuan yang baik tentang pola makan yang baik akan menerapkan 

pola makan yang tepat bagi dirinya. Terdapat hubungan antara pengetahuan tentang 

pola makan dengan kejadian obesitas di SMP BOPKRI 3 Yogyakarta karena letak 

sekolah berada di pusat kota sehingga mempengaruhi pola makan siswa tersebut 

untuk mengkonsumsi fast food tanpa memikirkan akibat yang akan timbul seperti 

kejadian obesitas (Godeliva, 2012). 
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Pengetahuan tentang makanan yang sehat menjadi faktor yang penting dalam 

pemilihan makanan karena merupakan salah satu faktor untuk perilaku makan yang 

sehat. Menurut penelitian Rachman, Mustika, dan Kusumawati (2017), diperoleh 

bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara variabel pengetahuan gizi dengan 

perilaku konsumsi buah dan sayur. Pengetahuan gizi dan perilaku konsumsi buah 

dan sayur mempunyai hubungan yang positif yang berarti bahwa semakin tinggi 

pengetahuan gizi remaja, maka akan semakin tinggi pula konsumsi buah dan sayur 

(Rachman, Mustika, dan Kusumawati, 2017).  


