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BAB II 

TINJAUAN TEORI 
 

2.1 Pengetahuan 

Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau hasil 

tahu seseorang terhadap obyek melalui indera yang dimilikinya 

(mata, hidung, telinga, dan sebagainya) (Notoatmodjo, 2007). 

Pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua 

aspek yaitu aspek positif dan aspek negatif. Kedua aspek ini yang 

akan menentukan sikap seseorang, semakin banyak aspek positif 

dan objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap makin 

positif terhadap objek tertentu. 

Menurut teori WHO (World Health Organization) yang dikutip 

oleh (Notoatmodjo, 2007), salah satu bentuk objek kesehatan dapat 

dijabarkan oleh pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman 

sendiri. Berdasarkan beberapa pengertian diatas penulis 

menyimpulkan bahwa pengetahuan adalah sesuatu yang diketahui 

oleh seseorang melalui pengenalan sumber informasi, ide yang 

diperoleh sebelumnya baik secara formal maupun informal. Menurut 

(Notoatmodjo, 2007) pengetahuan atau kognitif merupakan domain 

yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang.  
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Dari pengalaman dan penelitian ternyata perilaku yang 

didasari oleh pengetahuan akan lebih langgeng dari pada perilaku 

yang tidak didasari oleh pengetahuan.  

2.2 Tingkat Pengetahuan 

Menurut (Notoatmodjo, 2007) ada enam tingkatan 

pengetahuan, yaitu: 

a. Tahu (know) 

Tahu dapat diartikan sebagai mengingat suatu materi yang 

telah dipelajari sebelumnya. Termasuk juga mengingat kembali 

suatu yang spesifik dari seluruh bahan yang di pelajari atau 

rangsangan yang telah diterima dengan cara menyebutkan, 

menguraikan, mendefinisikan, dan sebagainya. 

b. Memahami (Comprehention) 

Memahami diartikan sebagai suatu kemampuan untuk 

menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan 

dapat menginterprestasikan materi tersebut secara benar. 

c. Aplikasi (Application) 

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan 

materi yang telah dipelajari pada situasi sebenarnya. Aplikasi 

dapat diartikan sebagai penggunaan hukum, rumus, metode, 

prinsip dan sebagainya. 

d.  Analisis (Analysis) 



8 
 

Analisis merupakan suatu kemampuan untuk menjabarkan 

suatu materi kedalam komponen-komponen, tetapi masih 

didalam struktur organisasi tersebut yang masih ada kaitannya 

antara satu dengan yang lain dapat ditunjukan dengan 

menggambarkan, membedakan, mengelompokkan, dan 

sebagainya. 

e. Sintesis  

Merupakan suatu kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian – bagian didalam suatu bentuk 

keseluruhan yang baru dengan dapat menyusun formulasi yang 

baru. 

f. Evaluasi (Evaluation) 

Berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan penilaian 

terhadap suatu materi penelitian didasarkan pada suatu kriteria 

yang ditentukan sendiri atau kriteria yang sudah ada. 

Pengetahuan diukur dengan wawancara atau angket tentang 

materi yang akan di ukur dari objek penelitian. 

2.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

(Notoatmodjo, 2007), berpendapat bahwa ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi pengetahuan seseorang, yaitu: 

 

a. Pendidikan 
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Pendidikan adalah suatu usaha untuk mengembangkan 

kepribadian dan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan 

berlangsung seumur hidup. Pendidikan mempengaruhi proses 

belajar, makin tinggi pendidikan seeorang makin mudah orang 

tersebut untuk menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi 

maka seseorang akan cenderung untuk mendapatkan informasi, 

baik dari orang lain maupun dari media massa. Semakin banyak 

informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang 

didapat tentang kesehatan. Pengetahuan sangat erat kaitannya 

dengan pendidikan dimana diharapkan seseorang dengan 

pendidikan tinggi, maka orang tersebut akan semakin luas pula 

pengetahuannya. Namun perlu ditekankan bahwa seorang yang 

berpendidikan rendah tidak berarti mutlak berpengetahuan 

rendah pula.  

Peningkatan pengetahuan tidak mutlak diperoleh di 

pendidikan formal, akan tetapi juga dapat diperoleh pada 

pendidikan non formal. Pengetahuan seseorang tentang sesuatu 

obyek juga mengandung dua aspek yaitu aspek positif dan 

negatif. Kedua aspek inilah yang akhirnya akan menentukan 

sikap seseorang terhadap obyek tertentu. Semakin banyak 

aspek positif dari obyek yang diketahui, akan menumbuhkan 

sikap makin positif terhadap obyek tersebut. 

b. Media masa/informasi 
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Informasi yang diperoleh baik dari pendidikan formal 

maupun non formal dapat memberikan pengaruh jangka pendek 

(immediate impact) sehingga menghasilkan perubahan atau 

peningkatan pengetahuan.  

Majunya teknologi akan tersedia bermacam-macam 

media massa yang dapat mempengaruhi pengetahuan 

masyarakat tentang inovasi baru. Sebagai sarana komunikasi, 

berbagai bentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, 

majalah, penyuluhan dan lain-lain mempunyai pengaruh besar 

terhadap pembentukan opini dan kepercayan orang. Dalam 

penyampaian informasi sebagai tugas pokoknya, media massa 

membawa pula pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat 

mengarahkan opini seseorang. Adanya informasi baru mengenai 

sesuatu hal memberikan landasan kognitif baru bagi 

terbentuknya pengetahuan terhadap hal tersebut. 

c. Sosial budaya dan ekonomi 

Kebiasaan dan tradisi yang dilakukan orang-orang tanpa 

melalui penalaran apakah yang dilakukan baik atau buruk. 

Dengan demikian seseorang akan bertambah pengetahuannya 

walaupun tidak melakukan. Status ekonomi seseorang juga akan 

menentukan tersedianya suatu fasilitas yang diperlukan untuk 

kegiatan tertentu, sehingga status sosial ekonomi ini akan 

mempengaruhi pengetahuan seseorang. 
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d. Lingkungan 

Lingkungan adalah 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. Hal ini terjadi karena adanya interaksi timbal balik 

ataupun tidak yang akan direspon sebagai pengetahuan oleh 

setiap individu. 

e. Pengalaman 

Pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman baik dari 

pengalaman pribadi maupun dari pengalaman orang lain. 

Pengalaman ini merupakan suatu cara untuk memperoleh 

kebenaran suatu pengetahuan. 

f. Usia 

Usia mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola 

pikir seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin 

berkembang pula daya tangkap dan pola pikirnya, sehingga 

pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Pada usia 

tengah (41-60 tahun) seseorang tinggal mempertahankan 

prestasi yang telah dicapai pada usia dewasa. Sedangkan pada 

usia tua (>60 tahun) adalah usia tidak produktif lagi dan hanya 

menikmati hasil dari prestasinya. Semakin tua semakin 

bijaksana, semakin banyak informasi yang dijumpai dan 
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sehingga menambah pengetahuan (Corwin, 2009). Dua sikap 

tradisional mengenai jalannya perkembangan hidup. Semakin 

tua semakin bijaksana, semakin banyak informasi yang dijumpai 

dan semakin banyak hal yang dikerjakan sehingga menambah 

pengetahuannya. Tidak dapat mengajarkan kepandaian baru 

kepada orang yang sudah tua karena mengalami kemunduran 

baik fisik maupun mental. Dapat diperkirakan bahwa IQ akan 

menurun sejalan dengan bertambahnya usia, khususnya pada 

beberapa kemampuan yang lain seperti misalnya kosa kata dan 

pengetahuan umum. Beberapa teori berpendapat ternyata IQ 

seseorang akan menurun cukup cepat sejalan dengan 

bertambahnya usia.  

2.4 Diet  

2.4.1 Pengertian Diet 

Menurut (Barasi, 2007) diet secara umum merupakan 

prasyarat bagi kesehatan, yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan kualitas hidup, atau kesejahteraan, dan 

pencegahan terhadap penyakit terkait gizi. Lastariwati (2000) 

berpendapat bahwa diet adalah pengaturan/pemilihan makanan 

yang harus dimakan oleh seseorang atau sekelompok orang. 

Berdasaarkan sumber-sumber di atas dapat disimpulkan bahwa 

diet merupakan suatu upaya pengaturan pola makan untuk 



13 
 

membatasi ataupun mencukupi asupan nutrisi yang masuk ke 

dalam tubuh dengan tujuan tertentu, misalnya tujuan kesehatan. 

Diet adalah usaha sadar orang dalam membatasi dan 

mengontrol makanan yang akan dimakan dengan tujuan untuk 

mengurangi atau mempertahankan berat tubuh (Kamal, 2012). 

Perilaku diet yang sering dilakukan ada yang sehat dan ada juga 

yang tidak sehat. Perilaku diet yang sehat yaitu meningkatkan 

olahraga, mengkonsumsi buah dan sayur, mengurangi makanan 

yang berlemak, tidak mengkonsumsi makanan yang banyak 

mengandung pengawet buatan, tinggi kadar gula, dan makanan 

siap saji. 

Perilaku diet yang tidak sehat antara lain memuntahkan 

makanan yang sudah dimakan, menggunakan pil diet, menekan 

nafsu makan, menggunakan obat pencuci perut, menggunakan 

diuretic atau obat yang bisa memperbanyak air kencing (French, 

2000). 

2.4.2  Kategori Diet 

Gibney dan Wolmarans (2009) membagi diet menjadi dua 

kategori, yaitu : 

1. Diet Kuantitatif 

Diet kuantitatif merupakan diet yang berpedoman 

pada jumlah  asupan nutrisi yang dimasukkan ke dalam 

tubuh. Dalam diet tersebut terdapat aturan mengenai 
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banyaknya jumlah nutrisi yang boleh ataupun tidak boleh 

dicerna oleh tubuh. Sebagai contoh, dalam keadaan normal, 

asupan kalori (berdasarkan angka kecukupan gizi) yang 

dibutuhkan oleh manusia 55-60% berasal dari karbohidrat, 

25-30% berasal dari lemak, dan 15% berasal dari protein. 

Akan tetapi untuk seorang atlit, misalkan atlit yang akan 

menjalani pertandingan diesok hari, maka atlit tersebut 

menjalankan diet karbohidrat, atau sering disebut dengan 

carbohidrate loading. Diet tersebut lebih mengutamakan 

asupan kalori yang berasal dari karbohidrat 80-90%, dan 

sisanya berasal dari lemak dan protein. Diet tersebut sangat 

menekankan pada perhitungan kebutuhan nutrisi manusia 

secara terperinci, contoh lain seperti kebutuhan kalsium 

manusia pada masa pertumbuhan adalah 800-1000mg/hari. 

Kebutuhan protein bagi tubuh adalah 1-2gram/kg 

berat badan. Contoh-contoh di atas merupakan perwujudan 

dari diet kuantitatif, yaitu diet yang berdasarkan hitungan 

banyaknya asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh. 

2. Diet Kualitatif 

Berbeda dengan diet kuantitatif, diet tersebut tidak  

berdasarkan pada jumlah, akan tetapi berdasarkan kualitas 

atau mutu suatu asupan yang akan dimasukkan ke dalam 

tubuh. Contoh mudah yang dapat dipraktikkan adalah 



15 
 

mengganti menu makanan yang kurang lengkap kandungan 

gizinya dengan makanan yang lebih lengkap kandungan 

gizinya, serta disesuaikan dengan keadaan. Misalnya, 

memilih makan nasi merah saat sarapan dipagi hari 

dibanding nasi putih, serta memilih roti gandum dibanding roti 

putih. Diet juga mempunyai kategori yang dilakukan oleh 

manusia yaitu, kuantitatif dan kualitatif dari dua kategori ini 

sangat berpengaruh terhadap diet. 

2.4.3.  Nutrisi Diet 

Makanan sendiri diartikan sebagai bahan selain obat yang 

smengandung zat-zat gizi, dan zat gizi itu sendiri dikatakan 

sebagai nutrien, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut sebagai 

nutrisi. Menurut Barasi (2007) dibedakan menjadi dua macam, 

yaitu: 

1. Makronutrien  

Makronutrien dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tubuh, 

biasanya dalam kisaran puluhan gram. Makronutrien dalam diet 

meliputi karbohidrat, lemak dan protein. Karbohidrat dan lemak 

merupakan penyuplai energi utama, meskipun protein juga dapat 

menghasilkan energi. Menurut Irianto (2007) dalam proses 

menghasilkan energi, satu gram karbohidrat dapat menghasilkan 

4 kalori, satu gram lemak dapat menghasilkan 9 kalori, dan satu 

gram protein dapat menghasilkan 4 kalori. Selain itu, ketiganya 
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juga memiliki peran struktural, yang terpenting dalam hal ini 

adalah protein. Barasi (2007) mengkategorikan beberapa nutrisi 

ke dalam kategori makronutrien, antara lain : 

a. Karbohidrat  

Karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi utama 

bagi  tubuh. Karbohidrat yang senyawanya terdiri atas karbon 

(C), hidrogen (H) dan oksigen (O), menyediakan sebanyak 

40-80% energi yang diperlukan manusia. Karbohidrat dapat 

ditemukan diberbagai bahan makanan, seperti beras, 

gandum serta ubi-ubian. Dalam proses penyerapannya, 

karbohidrat diubah dalam bentuk glukosa oleh tubuh. 

Menurut Almatsier (2001) karbohidrat dibagi dalam dua 

golongan, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat 

kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri atas monosakarida 

[C6(H2O)6], disakarida [C12(H2O)11] yang terdiri atas 2 

monosakarida, gula alkohol yang merupakan bentuk alkohol 

dari monosakarida, dan oligosakarida yang merupakan rantai 

pendek yang dibentuk oleh galaktosa, glukosa, dan fruktosa. 

Monosakarida dibagi ke dalam tiga jenis, yaitu  glukosa, 

fruktosa, dan galaktosa. 

Karbohidrat selanjutnya adalah serat. Serat disebut 

juga polisakarida nonpati, merupakan polisakarida yang 

terdapat pada dinding sel tumbuh-tumbuhan. Serat tidak 
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dapat diubah menjadi energi oleh tubuh manusia tetapi 

sangat berperan dalam proses pencernaan. Diet tinggi serat 

dianggap sangat baik untuk kesehatan, selain memberikan 

rasa kenyang lebih lama, serat juga berperan sangat penting 

dalam proses penyerapan mikronutrien, seperti kalsium, zink 

dan besi. Irianto (2007) berpendapat bahwa serat merupakan 

komponen dinding sel tanaman yang tidak dapat dicerna oleh 

sistem pencernaan manusia, meski demikian serat memiliki 

beberapa manfaat, antara lain merangsang alat cerna agar 

mendapat cukup getah cerna, membentuk volume, sehingga 

menimbulkan rasa kenyang dan membantu pembentukan 

feces. Serat terdapat pada bahan makanan nabati. Seteleh 

seseorang mengonsumsi karbohidrat, maka akan terjadi efek 

glikemik, dan efek tersebut dapat digambarkan dalam Indeks 

Glikemik (IG), Indeks Glikemik adalah petunjuk mengenai 

bagaimana perubahan kadar glukosa darah setelah 

mengonsumsi berbagai macam karbohidrat, makanan 

dengan IG rendah dianggap lebih baik pada kondisi yang 

memerlukan pelepasn glukosa dalam jangka waktu yang 

lama, seperti pada olahraga atau memfasilitasi kontrol gula 

darah pada diabetes.  

Untuk beberapa jenis diet untuk kesehatan, konsumsi 

makanan ber-IG rendah sangat dianjurkan, seperti diet untuk 
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penyakit diabetes, jantung koroner, beberapa jenis kanker, 

serta diet penurunan berat badan ( Barasi, 2007). 

b. Lemak  

Lastariwati (2000) berpendapat bahwa lemak 

merupakan salah satu nutrien yang harus ada dalam diet dan 

dapat menghasilkan energi. Selain itu lemak lebih 

menghasilkan banyak energi dibanding karbohidrat dan 

protein. Menurut Barasi (2007) lemak dibagi menjadi 

beberapa jenis, antara lain asam lemak jenuh (Saturated 

Fatty Acid/SFA), asam lemak tak jenuh tunggal 

(Monounsaturated Fatty Acid/MUFA), asam lemak tak jenuh 

ganda (Polyunsaturated Fatty Acid/PUFA), serta asam lemak 

trans (Trans Fatty Acid/TFA). Seperti halnya karbohidrat, 

lemak juga terdiri atas senyawa berupa karbon. 

c. Hidrogen (H) dan oksigen (O) 

Dalam diet, SFA dianggap sebagai lemak yang 

merugikan bagi tubuh, hal ini berkaitan dengan hubungan 

antara asupan SFA dan kadar kolesterol plasma, serta 

peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. SFA dapat 

ditemukan delam beberapa bahan makanan, antara lain 

mentega, minyak kelapa sawit, minyak kelapa, serta lemak 

hewani (Barasi, 2007). Lemak dianggap banyak orang 

sebagai komponen diet yang harus dikurangi sebanyak 
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mingkin. Akan tetapi hal ini tidak menguntungkan bagi 

kesehatan, karena lemak dalam jumlah tertentu, biasanya 

30% dari energi total diperlukan untuk menjalankan 

fungsinya dalam tubuh dengan baik.  

Diet rendah lemak dapat berakibat sangat besar 

karena mengurangi energi yang sangat besar, sehingga 

dibutuhkan lebih banyak makanan yang harus dikonsumsi 

untuk menggantikan energi tersebut. Jika seseorang 

mengurangi konsumsi energi dari lemak, harus dipastikan 

bahwa asupan lemak esensial dan vitamin yang larut dalam 

lemak (vitamin A, D, E dan K) tetap tersedia untuk memenuhi 

kebutuhan gizinya. Clark (1996) berpendapat bahwa untuk 

mempertahankan tenaga walaupun mengurangi asupan 

lemak adalah dengan mengonsumsi makanan tinggi 

karbohidrat serta mengatur waktu makan dan jenis makanan 

agar karbohidrat yang dikonsumsi tidak dirubah ke dalam 

bentuk lemak oleh tubuh. 

d. Protein  

Dalam diet, Clark (1996) berpendapat bahwa 

mengonsumsi banyak protein artinya dapat membangun 

banyak otot, dan tentunya harus diimbangi dengan latihan 

beban yang cukup. Sebagai zat pembangun, protein 

bermanfaat pada masa pertumbuhan, kehamilan dan 
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menyusui, serta pada periode penyembuhan setelah sakit, 

sedangkan sebagai zat pengatur, protein berfungsi sebagai 

bahan pembentuk enzim dan hormon yang berperan dalam 

mengatur metabolisme tubuh (Auliana, 2001).  

Menurut Barasi (2007) senyawa protein tidak seperti 

karbohidrat dan lemak, senyawa pada protein memiliki 

tambahan yaitu unsur nitrogen (N), sehingga senyawanya 

terdiri atas C, H, O dan N. Molekul protein tersusun atas 

rantai asam amino tunggal dihubungkan oleh ikatan peptida. 

Asam amino dibagi menjadi dua, yaitu asam amino esensial 

dan nonesensial. Asam amino esensial merupakan asam 

amino yang tidak dapat disintesis sendiri oleh tubuh manusia, 

sehingga harus diperoleh dari makanan atau diperoleh dari 

pemecahan protein lain. Asam amino tersebut antara lain 

histidin, isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, 

triptofan dan valin.  

Asam amino non esensial merupakan asam amino 

yang masih bisa disintesis oleh tubuh dalam kondisi normal. 

Namun, jika molekul perkusor yang diperlukan tidak tersedia, 

asam amino inipun akan menjadi esensial (tidak dapat 

disintesis oleh tubuh), asam amino tersebut antara lain 

arginin, sistein, glutamin, glisin, prolin, tirosin, sedangkan 

asam amino yang benar-benar dapat disintesis oleh tubuh 
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adalah alanin, aspartsat, asparagin, glutamat dan serin. 

Kebutuhan protein manusia perhari yang disarankan adalah 

0,75-1,5gram/kg berat badan/hari (Barasi, 2007). Sumber 

protein terbaik adalah sumber pangan hewani, sedangkan 

sumber protein nabati bisa didapat dari bahan pangan seperti 

kacang-kacangan dan biji-bijian, akan tetapi ada kekurangan 

dari sumber protein nabati, yaitu tidak dapat menyediakan 

asam amino esensial secara lengkap. 

2. Mikronutrien  

Barasi (2007) berpendapat bahwa mikronutrien 

merupakan zat yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah 

yang sangat sedikit, biasanya diukur dalam kisaran miligram 

atau mikrogram. Mikronutrien dibagi menjadi dua kategori, 

yaitu: 

a. Mineral  

Mineral adalah zat anorganik yang dibutuhkan 

dalam jumlah kecil, umumnya sebagai bagian dari 

struktur molekul lain, misalnya besi sebagai bagian dari 

hemoglobin. Dalam diet, perlu diperhatikan jumlah 

pengonsumsian mineral tersebut, karena jika 

terakumulasi dalam jumlah besar, mineral dapat bersifat 

toksik (racun). Selain itu beberapa mineral saling 

berkompetisi dalam proses penyerapan, misal zink dan 
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besi, atau besi kalsium. Menurut Irianto (2007) mineral 

secara umum berfungsi sebagai komponen penyusun 

tulang dan gigi, membantu fungsi organ, memelihara 

irama jantung, kontraksi otot, konduksi syaraf, 

keseimbangan asam basa, dan memelihara keteraturan 

metabolisme seluler.  

Mineral dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu 

makromineral dan mikromineral. Makromineral 

merupakan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh lebih dari 

100mg/hari, yang termasuk dalam makromineral antara 

lain Kalsium (Ca), Fosfor (P), Kalium (K), Magnesium 

(Mg), Sulfur (S), Natrium (Na), Chlorida (Cl). Kalsium 

merupakan mineral terbesar yang terdapat dalam tubuh 

manusia, dan berperan sebagai penyusun tulang, dimana 

lebih dari 99% terdapat dalam tulang. Kalsium benyak 

terkandung pada susu, keju kacang serta sayuran hijau. 

Mineral terbesar kedua yang ada dalam tubuh manusia 

adalah fosfor, 85% fosfor dalam tubuh terdapat dalam 

tulang. Fosfor dapat diperoleh dengan mengonsumsi 

bahan makanan, seperti beras, daging, susu, dan 

sayuran hijau. Mikromineral merupakan mineral yang 

diperlukan tubuh kurang dari 100mg/hari, yang termasuk 
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dalam mikromineral antara lain Besi (Fe), Tembaga (Cu), 

Seng (Zn), Mangan (Mg), Iodium (I), dan Fluoride (F). 

b. Vitamin  

Semua anggota dalam kelompok ini memiliki satu 

ciri umum, yaitu merupakan senyawa organik yang 

diperlukan oleh tubuh dalam jumlah kecil, agar tubuh 

dapat berfungsi normal (Barasi, 2007). Selanjutnya 

vitamin dikelompokkan menjadi dua golongan, yaitu 

vitamin yang larut dalam air (vitamin C dan B), dan 

vitamin yang larut dalam lemak (vitamin A, D, E dan K). 

Vitamin-vitamin tersebut tidak dapat dihasilkan sendiri 

oleh tubuh, sehingga penting untuk dimasukkan ke dalam 

diet.  

Menurut Depdiknas (1999) vitamin memiliki peran 

yang berbeda-beda dalam tubuh, vitamin A berperan 

dalam menjaga kesehatan tubuh dan kulit, vitamin ini 

banyak terdapat pada daging, susu serta buah dan 

sayuran berwarna hijau atau kuning. Vitamin B berperan 

dalam proses metabolisme energi, terdapat pada bahan 

makanan, seperti daging, susu, telur, kacang-kacangan 

dan sayuran. Vitamin C berperan pada pemeliharaan 

kesehatan gigi, gusi, kulit, serta meningkatkan daya 

tahan tubuh. Vitamin C banyak terdapat pada buah dan 
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sayur-sayuran. Vitamin D dan K berperan dalam proses 

pembentukan tulang. Vitamin D terdapat pada bahan 

makanan, seperti susu, kuning telur, ikan tuna dan ikan 

salem. Vitamin K terdapat pada sayuran hijau, kacang-

kacangan, telur, dan susu. Vitamin E berperan dalam 

proses metabolisme, menjaga kesehatan kulit dan otot 

dan sebagai zat anti oksidasi. Vitamin E terdapat pada 

kuning telur, minyak sayur, serta sayur-sayuran hijau. 

2.4.4. Diet Penurunan Berat Badan 

Definisi diet penurunan berat badan menurut Mcvey dkk 

(2004) merupakan perubahan perilaku kebiasaan makan dan 

meningkatkan frekuensi latihan fisik untuk mencapai penurunan 

berat badan. Menurut Neumark-Sztainer dkk (2002) berdiet 

menurunkan berat badan adalah perubahan perilaku makan 

dengan tujuan menurunkan berat badan dengan praktek diet sehat, 

diet tidak sehat, dan ekstrim. Alasan seseorang melakukan diet 

penurunan berat badan, khususnya pada mahasiswa lebih banyak 

dilakukan agar tampil lebih menarik, tidak percaya diri, terlihat lebih 

bagus, meningkatkan kesehatan. Perilaku seseorang melakukan 

diet yang salah ditandakan dengan ciri-ciri sebagai berikut: 

1. Membatasi frekuensi dan intake makanan, menghilangkan 

kebiasaan sarapan atau tidak makan malam dengan tujuan 

untuk menurunkan berat badan. 
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2. Tidak makan nasi dengan asumsi berat badan akan turun, 

padahal nantinya individu tersebut akan lari ke makanan 

lain yang kalorinya lebih besar dari pada nasi, seperti 

mie/kentang. 

3. Menganggap makanan yang bentuknya kecil atau ringan 

seperti keripik, permen, makanan salingan lainnya dll 

kandungan kalorinya sedikit (Mulamawitri, 2005). 

2.4.5 Praktik Diet Penurunan Berat Badan 

Diet penurunan berat badan yang sesuai dan sehat 

seharusnya dikonsultasi terlebih dahulu pada ahli gizi maupun 

dokter. Praktik diet penurunan berat badan yang sehat memiliki tiga 

komponen yaitu mengontrol asupan energi, khususnya asupan 

lemak, meningkatkan pemakaian energi dengan aktivitas fisik dan 

mempertahankan kebiasaan tersebut agar berat badan tetap stabil. 

diet penurunan berat badan yang sehat dapat dikarakteristikan 

sebagai berikut:  

1. Asupan makanan tetap mengikuti pedoman piramida makanan 

(Food Guide Pyramid), pemilihan makanan yang rendah lemak 

atau non-fat dan kecukupan cairan (6-8 gelas per hari). 

2. Frekuensi makan tetap 3 kali sehari dan hindari makan dalam 

jumlah banyak selama satu waktu (binge eating). 

3. Penurunan berat badan yang terjadi jangan terlalu cepat atau 

ekstrim. Penurunan berat badan yang terjadi tidak boleh lebih 



26 
 

dari 2pon/minggunya, karena akan menimbulkan stres pada 

tubuh. 

4. Diet harus sesuai dengan kondisi individu masing-masing, 

hindari rasa lapar dan lelah. Kecukupan energi minimal 1200-

1500kkal/hari supaya tidak terjadi defisiensi vitamin dan mineral. 

5. Konsumsi makanan sehari-hari, hindari produk  makanan yang 

menjanjikan dapat menurunkan berat badan dengan cepat. 

6. Melakukan olahraga yang intensif, istirahat yang cukup dan 

mengurangi stres. 

7. Setelah penurunan berat badan tercapai, hendaknya tetap 

memelihara pola makan dan latihan fisik supaya dapat 

meningkatkan kesehatan (Sizer dan Whitney, 2006). 

Diet penurunan berat badan yang sesuai dan sehat bisa 

dilakukan dengan cara latihan fisik untuk mengontrol berat badan, 

kemampuan seseorang dalam meningkatkan latihan fisik sehari-hari 

dapat mengurangi akumulasi lemak dan tubuh. Bedasarkan 

penelitian Neumark-Sztainer dkk (2001) dan Krowchuk dkk (1998) 

menyebutkan bahwa macam-macam praktik diet penurunan berat 

badan terbagi menjadi tiga kategori, yaitu:  

1. Diet sehat 

Perilaku diet yang sehat masih memenuhi kebutuhan gizi 

seseorang perharinya dan penurunan berat badan yang terjadi 

masih dalam batas normal. Praktek diet yang sehat misalnya 
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perubahan perilaku makan dengan mengurangi asupan lemak 

dan membatasi asupan energi, mengurangi makanan cemilan 

dan meningkatkan aktivitas fisik/berolahraga. 

2. Diet tidak sehat 

Perilaku diet penurunan berat badan yang dilakukan 

umumnya dengan cara mengurangi asupan makanan dan 

mengurangi frekuensi makan, sehingga kebutuhan zat gizi 

perharinya tidak terpenuhi. Praktik diet tidak sehat misalnya 

dengan melewatkan waktu makan (sarapan makan siang dan 

makan malam) dan puasa. 

3. Diet ekstrim 

Diet penurunan berat badan yang ekstrim sangat 

berbahaya dampaknya bagi tubuh karena umumnya memakai 

produk atau substansi untuk mempercepat proses penurunan 

berat badan (seperti penggunaan pil diet, pil pelangsing, pil 

penurun nafsu makan, obat pencahar yang bersifat laksatif dan 

diuresis) dan diikuti dengan perilaku kesehatan buruk misalnya 

dengan memuntahkan makanan dengan sengaja (vomiting), 

olahraga atau latihan fisik yang berlebihan. Diet ekstrim yang 

dilakukan seseorang biasanya menimbulkan perilaku kesehatan 

buruk lainnya. 
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2.4.6 Dampak Diet Penurunan Berat Badan 

Diet penurunan berat  badan yang dilakukan mahasiswa 

akan menyebabkan terganggunya perkembangan psikososial, 

ketidakcukupan asupan gizi (seperti kalsium, zat besi), dan dapat 

mempengaruhi status kesehatan, terganggunya kesehatan mental 

seseorang. 

2.5 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Diet 

Dalam menentukan diet, ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi, hal tersebut berkaitan dengan kebutuhan nutrisi 

atau zat gizi serta kebutuhan energi saat diet tersebut dijalankan. 

Aulina (2001) berpendapat bahwa faktor-faktor tersebut antara lain: 

1. Pertumbuhan  

Pertumbuhan ditandai dengan bertambahnya materi 

penyusun badan dan bagian-bagiannya. Laju pertumbuhan 

tercepat terjadi sebelum kelahiran dan sewaktu bayi. Dalam fase 

ini dibutuhkan banyak nutrisi yang bersifat esensial dibanding 

fase lain dalam kehidupan. Fase berikutnya adalah pertumbuhan 

masa kanak-kanak. Kekurangan gizi pada kedua fase ini akan 

menyebabkan gangguan fisik dan mental. 

2. Umur  

Semakin tua umur manusia kebutuhan energi dan nutrisi 

semakin berkurang. Pada usia pertumbuhan sangat banyak 

diperlukan banyak nutrisi untuk tumbuh kembang tubuh. Pada 
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usia dewasa nutrisi dibutuhkan untuk perbaikan jaringan yang 

rusak, serta energi diperlukan untuk aktivitas yang cukup tinggi 

di usia produktif. Memasuki usia tua (manula), metabolisme 

tubuh berangsur-angsur menurun, sehingga kebutuhan nutrisi 

dan energi semakin sedikit. Pada usia 65 tahun, kebutuhan 

energi seseorang berkurang hingga 20% dari kebutuhan pada 

usia 25 tahun. 

3. Jenis Kegiatan Fisik dan Ukuran Tubuh 

Makin banyak aktivitas fisik yang dikerjakan, semakin 

banyak energi yang diperlukan. Untuk melakukan aktivitas fisik 

yang sama, orang yang berbadan besar membutuhkan energi 

yang lebih banyak daripada orang yang berbadan kecil. Akan 

tetapi aktivitas fisik lebih berpengaruh terhadap pengeluaran 

energi daripada perbedaan ukuran tubuh. 

4. Keadaan Sakit dan Penyembuhan  

Pada keadaan sakit (infeksi, demam, dan lain-lain) 

terjadiperombakan protein tubuh. Oleh karena itu, agar kondisi 

tubuh kembali normal, maka pada periode penyembuhan 

diperlukan peningkatan konsumsi protein. Kondisi sakit tidak saja 

memerlukan peningkatan konsumsi protein tetapi juga 

peningkatan asupan energi dan nutrisi lain, seperti air, vitamin, 

mineral karbohidrat dan lemak. 

 


