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ABSTRACT 
 

This research was purposed to analyze the changing of food pattern and nutritional 
status of first year students of Bogor Agricultural University in Academic Year 2005/2006 
whom are participated on Feeding Program. The design of this research was longitudinal 
study. The total amount of the samples are 50 students that be chosen by random sampling. 
The data of this research consist of food habits, nutritional knowledge and attitude of food 
safety, food pattern (frequency and variety of food), food consumption (recall 2x24 hours), 
and nutritional status (BMI).  

This research revealed that: (i) food habit of boy students was significantly different 
from before and along Feeding Program was conducted (p<0.05) but was not significantly 
different between along, and two months after Feeding Program finished (p>0.05), (ii) food 
habit of girl students was not significantly different between before, along, and two months 
after Feeding Program finished (p>0.05), (iii) the nutritional knowledge and attitude of food 
safety of feeding samples was not significantly different between before, along and two 
months after Feeding Program finished, (iv) the consumption frequency of boy students was 
significantly different between before and along Feeding Program was conducted (p<0.05). 
The consumption frequency of girl students was significantly different between before and 
along Feeding Program was conducted (p<0.05), (v) food consumption  and nutritional status 
of feeding samples was not significantly different between before, along and two months after 
Feeding Program finished. 

 
Keywords: food pattern, nutritional status, boy and girl students, feeding program 

 
LATAR BELAKANG 

Konsumsi pangan merupakan faktor 
utama dalam memenuhi kebutuhan zat gizi. Pada 
gilirannya zat gizi tersebut menyediakan tenaga 
bagi tubuh, mengatur proses metabolisme dalam 
tubuh, memperbaiki jaringan tubuh serta 
pertumbuhan (Harper, et al. 1986). 
Ketidakseimbangan antara makanan yang 
dikonsumsi dengan kebutuhan pada remaja akan 
menimbulkan masalah gizi kurang atau masalah 
gizi lebih. Kekurangan gizi akan menurunkan 
daya tahan tubuh terhadap penyakit, 
meningkatkan angka kesakitan (morbiditas), 
pertumbuhan tidak normal (pendek), tingkat 
kecerdasan rendah dan produktivitas rendah 
(Soekirman, 2000).  

Hasil penelitian Permaesih (2003) 
menunjukkan prevalensi remaja gizi kurang 
berkisar antara 40-88%, sedangkan hasil 

penelitian yang dilakukan di asrama mahasiswa 
IPB tahun 2002/2003 menunjukkan tingginya 
prevalensi anemia dan kurang gizi pada 
mahasiswa tersebut. Mahasiswa putri yang 
menderita anemi sebesar 48,1% dan kurang gizi 
sebesar 7,3%, dan mahasiswa putra menderita 
anemi sebesar 4,3% dan 28,7% kurang gizi 
(Anggraeni, 2004; Putri, 2004; Santika, 2004; 
Suherman, 2004).  

Kebiasaan makan dapat membentuk pola 
konsumsi pangan. Konsumsi pangan dipengaruhi 
pula oleh pengetahuan gizi dan persepsi remaja 
mengenai tubuhnya (body image). Banyak 
remaja tidak menyadari bahwa kebiasaan makan 
mereka saat ini akan berdampak pada status 
kesehatan mereka di kemudian hari (Stang dan 
Story, 2004). Kebiasaan makan yang buruk 
selama remaja sering berlanjut sampai dewasa 
yang dapat menimbulkan risiko berbagai penyakit 
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kronik seperti jantung, kanker, osteoporosis dan 
sebagainya. Pengetahuan dan kesadaran gizi 
remaja yang rendah tercermin dari sikap dan 
perilaku yang menyimpang dalam kebiasaan 
memilih makanan (Permaesih, 2003). 

Pada tahun 2005, Institut Pertanian 
Bogor (IPB) mengadakan program pemberian 
makanan tambahan (PMT) atau Feeding 
Program kepada  ±500 orang mahasiswa putra 
dan putri TPB IPB Tahun 2005/2006 yang tinggal 
di asrama TPB. Feeding Program dilaksanakan 
selama ±6 bulan. Disamping itu juga diberikan 
penyuluhan gizi. Tujuan program PMT  adalah 
memperbaiki status gizi mahasiswa sedangkan 
penyuluhan gizi diharapkan dapat meningkatkan 
pengetahuan gizi dan mempengaruhi komposisi 
dan pola konsumsi pangan mahasiswa. 
Penyuluhan gizi ini diharapkan tidak hanya 
sampai tingkat kognitif (pengetahuan) dan afektif 
(penghayatan), tapi dapat mencapai tingkat 
psikomotor (praktek) sehingga mahasiswa dapat 
memilih makanan yang bergizi dan gaya hidup 
yang baik untuk menunjang kesehatan dan 
prestasi akademiknya.  

Berdasarkan hal-hal di atas, menarik 
untuk diteliti mengenai perubahan pola konsumsi 
dan status gizi  mahasiswa putra dan putri yang 
memperoleh makanan tambahan (peserta 
Feeding Program) sebelum, saat dan setelah 
Feeding Program berakhir.  
 
METODOLOGI PENELITIAN 
 Penelitian ini menggunakan desain 
longitudinal study. Pemilihan lokasi penelitian 
ditentukan secara  purposive karena di asrama 
putra dan putri diadakan program pemberian 
makanan tambahan (PMT) atau Feeding 
Program. Pengambilan data dilakukan tiga tahap 
yaitu, Tahap I : sebelum Feeding Program, Tahap 
II : setelah Feeding Program, dan Tahap III : 2 
bulan setelah Feeding Program berakhir. Tahap I 
dan II dilakukan di asrama mahasiswa TPB IPB 
putra dan putri mulai bulan Januari sampai 
dengan Juni 2006. Sedangkan Tahap III 
dilakukan setelah mahasiswa keluar dari asrama 
TPB (tinggal di kost) pada bulan Agustus sampai 
dengan September 2006.  
 Kriteria contoh yang masuk dalam 
Feeding Program adalah memiliki indeks massa 
tubuh (IMT) ≤ 25.0, mendapat kiriman bulanan ≤ 
Rp. 500.000,- dan tidak menderita penyakit 
kronis. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan 
diperoleh contoh sebanyak  50 orang yang terdiri 
dari 20 orang putra dan 30 orang putri.  

Pengumpulan data kebiasaan makan, 
pengetahuan gizi dan sikap tentang keamanan 
pangan dikumpulkan dengan cara wawancara 
langsung dan pengisian kuesioner. Data Pola 
konsumsi pangan (frekuensi dan jenis makanan), 
diukur dengan metode food frequency 
questionare (FFQ). Konsumsi pangan diukur 
menggunakan metode recall 2x24 jam dengan 
satu hari kuliah dan satu hari libur. Data status 
gizi yaitu Indeks Massa Tubuh (IMT) dikumpulkan 
dengan cara mengukur berat badan dan tinggi 
badan.  
 Data yang dikumpulkan dalam penelitian 
kemudian diolah dan dianalisis secara statistik 
deskriptif dan statistik inferensia dengan 
menggunakan program SPSS 11.0 for Windows. 
Perbedaan antar variabel menggunakan uji beda 
t (Independent Samples T-test). Pengaruh antar 
variabel dianalisis menggunakan uji regresi linier 
berganda. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Kebiasaan Makan Mahasiswa Putra  

Sebelum pelaksanaan feeding program 
sebagian besar (75%) frekuensi makan makanan 
lengkap mahasiswa putra sebanyak 3 kali/hari 
dan selalu (80.0%) sarapan, tetapi saat 
pelaksanaan feeding program frekuensi makan 3 
kali/hari turun menjadi 50% dan setelah feeding 
program berakhir sebagian besar frekuensi 
makan mahasiswa putra peserta feeding program 
2 kali/hari sebesar 55.0%.   

Saat pelaksanaan feeding program, 
persentase mahasiswa yang selalu sarapan  
turun dari 80% menjadi 40% dan sedikit 
meningkat menjadi 45% setelah feeding program 
berakhir.  

Kebiasaan makan mahasiswa putra 
mengalami penurunan saat pelaksanaan feeding 
program, diduga karena PMT yang diberikan 
cenderung menggantikan konsumsi pangan 
utama (konsumsi makanan lengkap dan 
kebiasaan sarapan).  Menurunnya frekuensi 
makan dan kebiasaan sarapan mahasiswa putra 
setelah 2 bulan feeding program berakhir diduga 
karena semakin  banyak kebutuhan nonpangan 
yang harus dipenuhi seperti biaya kost, 
transportasi, kuliah, dan sebagainya. 
Kemungkinan lain adalah kesibukan kuliah 
semakin padat sehingga  waktu yang tersedia 
untuk membeli atau menyediakan makanan 
menjadi lebih sedikit. 

Mahasiswa putra selalu mengonsumsi 
pangan sumber protein nabati seperti tahu, 
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tempe, oncom dan hasil olahan yaitu secara 
berurut sebelum 60%, saat 50% dan setelah 2 
bulan feeding program berakhir 55%, demikian 
juga dengan pangan sumber protein hewani 
seperti daging, ikan, telur dan hasil olahannya 
yaitu secara berurut sebelum 50%, saat 60% dan 
setelah 2 bulan feeding program berakhir 60%.  

Persentase kategori selalu mengonsumsi 
jajanan/snack meningkat saat feeding program 
yaitu 10% menjadi 15% tetapi menurun menjadi 
5% setelah 2 bulan feeding program berakhir, 
sedangkan sebelum dan saat feeding program, 
mahasiswa putra kadang-kadang (60% dan 55%) 
mengonsumsi jajanan/snack dan menjadi jarang 
(60%) setelah 2 bulan feeding program berakhir. 

Sama halnya dengan susu, sebelum 
feeding program 15% dari jumlah mahasiswa 
putra selalu mengonsumsi susu dan meningkat 
menjadi 40% saat feeding program tetapi 
menurun menjadi 5%  setelah 2 bulan feeding 
program berakhir, sedangkan kategori jarang 
merupakan persentase terbesar yaitu 60%. 
Konsumsi buah untuk kategori selalu cenderung 
meningkat saat pelaksanaan feeding program 
yaitu dari 15% menjadi 50% tetapi menurun 
menjadi 20% setelah 2 bulan feeding program 
berakhir.  

Meningkatnya konsumsi jajanan, susu dan 
buah ini karena adanya pemberian makanan 
dalam feeding program berupa roti, kue, biskuit, 
susu, buah, jus buah, dan sebagainya yang 
diberikan setiap hari secara bergantian, 
sedangkan menurunnya konsumsi jajanan, susu 
dan buah setelah 2 bulan feeding program 
berakhir mungkin disebabkan karena pada saat 
pelaksanaan feeding program mereka mendapat 
makanan gratis sehingga tidak perlu 
mengeluarkan biaya untuk membeli jenis 
makanan tersebut, tetapi setelah feeding program 
berakhir mereka tidak memperoleh makanan 
tambahan lagi sedangkan kebutuhan nonpangan 
seperti biaya kost, transportasi, kuliah, dan 
sebagainya harus dipenuhi. Mereka kemudian 
mengurangi frekuensi jenis pangan tertentu yang 
dianggap jika tidak dikonsumsi setiap hari sudah 
dapat memenuhi kebutuhan makan, apalagi susu 
harganya relatif mahal bagi mahasiswa untuk 
dikonsumsi setiap hari. Dapat dikatakan bahwa 
konsumsi makan mahasiswa sangat tergantung 
dari banyaknya uang saku yang dimiliki. Jumlah 
dan kualitas zat gizi yang masuk melalui 
makanan dapat dipengaruhi oleh pendapatan 
(uang saku) yang dimiliki seseorang. Biasanya 
individu berpendapatan rendah akan 

mengutamakan makanan kaya kalori (sumber 
karbohidrat) yang akan memberikan rasa 
kenyang daripada faktor gizi dan selera 
(Martianto dan Ariani, 2004). Kemampuan 
individu dalam penyediaan pangan dalam jumlah 
cukup dipengaruhi oleh pendapatan dan daya 
beli yang dimilikinya. Hal ini menunjukkan secara 
tidak langsung pendapatan mempengaruhi pola 
konsumsi pangan individu (Suhardjo, 1989). 

Mahasiswa putra kadang-kadang 
mengonsumsi sayur pada sebelum, saat dan 
setelah 2 bulan feeding program berakhir. Hanya 
sebagian kecil (30%) yang pantang terhadap 
beberapa jenis makanan dengan alasan 
kesehatan, alergi atau tidak menyukai makanan 
tertentu karena rasanya, aromanya, dan lain-lain. 
Jenis makanan yang dipantang seperti nenas, 
durian, makanan yang pedas tidak dikonsumsi 
karena alasan menderita penyakit maag, dan 
tidak mengonsumsi telur, ikan, dan udang karena 
alasan alergi, tetapi persentasenya menjadi lebih 
sedikit yaitu 5% setelah 2 bulan feeding program 
berakhir. Hal ini mungkin disebabkan karena 
informasi dan pengetahuan gizi yang telah 
diperoleh saat pelaksanaan feeding program 
tentang makanan yang sehat dan bergizi 
membuat mereka mengetahui kebiasaan makan 
yang baik untuk menjaga kondisi kesehatannya. 

Hasil uji t menunjukkan bahwa kebiasaan 
makan mahasiswa putra sebelum pelaksanaan 
feeding program berbeda nyata (p<0.05) dengan 
saat pelaksanaan feeding program tetapi saat 
pelaksanaan feeding program tidak berbeda 
nyata (p>0.05) dengan setelah 2 bulan feeding 
program berakhir. Jika dikaitkan antara frekuensi 
makan dengan kebiasaan sarapan, terlihat 
frekuensi makan dan kebiasaan sarapan 
menurun saat pelaksanaan feeding program, hal 
ini mungkin disebabkan karena mahasiswa 
merasa sebagian kebutuhan makannnya dapat 
terpenuhi dari produk makanan yang diberikan 
dalam feeding program. Hal ini sesuai dengan 
hasil penelitian Harahap, et al (1998) pada anak 
SD penerima PMT-AS yaitu kebiasaan sarapan 
cenderung dikurangi pada hari PMT. Terjadi 
penurunan kebiasaan makan/sarapan sebesar 1 - 
8% pada anak penerima PMT, banyak anak yang 
biasanya sarapan menjadi tidak sarapan.  
 
Kebiasaan Makan Mahasiswa Putri  

Sebelum pelaksanaan feeding program, 
persentase terbesar (60%) frekuensi makan 
makanan lengkap mahasiswa putri adalah 2 
kali/hari, saat pelaksanaan feeding 
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persentasenya meningkat menjadi 73.3% dan 
setelah 2 bulan feeding program berakhir 
persentasenya menurun kembali menjadi 66.7%. 
Persentase terbesar untuk kebiasaan sarapan 
sebelum feeding program adalah kadang-kadang 
(53.3%),  saat  feeding program persentase 
terbesar adalah kategori selalu (43.3%), tetapi 
setelah 2 bulan feeding program berakhir kategori 
selalu turun menjadi 16.7%  

Persentase terbesar frekuensi konsumsi 
pangan sumber protein nabati  pada kategori 
selalu, masing-masing adalah 63.3% sebelum 
feeding program, 53.3% saat feeding program 
dan 60% setelah 2 bulan feeding program 
berakhir. Kebiasaan konsumsi protein hewani 
untuk kategori selalu persentasenya meningkat 
dari 26.7% sebelum feeding program menjadi 
56.7% saat pelaksanaan feeding tetapi sedikit 
turun menjadi 43.3% setelah 2 bulan feeding 
program berakhir. 

Sebelum feeding program, mahasiswa 
putri kadang-kadang (50%) mengonsumsi 
jajanan/snack kemudian menjadi jarang pada 
saat dan setelah 2 bulan feeding program 
berakhir. Demikian juga dengan susu, mahasiswa 
putri jarang mengonsumsi susu baik sebelum 
maupun saat dan 2 bulan feeding program 
berakhir. Walaupun snack dan susu termasuk 
produk yang diberikan dalam feeding program 
tetapi konsumsinya rendah. Kebiasaan konsumsi 
sayur, untuk kategori selalu cenderung menurun 
pada setiap tahap, sedangkan konsumsi buah 
kadang-kadang dikonsumsi pada setiap tahap.  

Rendahnya konsumsi snack dan susu, 
diduga karena mereka dengan sengaja 
membatasi konsumsi jenis pangan tersebut 
karena takut menjadi terlalu gemuk, sedangkan 
rendahnya konsumsi sayur dan buah diduga 
karena ketersediaan jenis buah dan sayur yang 
mereka sukai terbatas, harga buah relatif mahal, 
dan kebiasaan makan mereka yang malas 
mengonsumsi sayur dan buah dibanding 
mengonsumsi jajanan. Pada umumnya remaja 
putri ingin mempunyai bentuk badan yang 
langsing. Mereka tidak mau makan pagi dan 
makanan yang bernilai gizi tinggi seperti telur, 
susu dan sayuran sedapat mungkin tidak 
dimakan. Akibatnya mereka mengalami 
kekurangan beberapa zat gizi terutama kalsium 
dan zat besi (Suhardjo, 1989). 

Berdasarkan analisis statistik (uji t), 
kebiasaan makan mahasiswa putri peserta 
feeding program tidak berbeda nyata (p>0.05) 

sebelum, saat dan setelah 2 bulan feeding 
program berakhir. 

Pengetahuan Gizi dan Sikap tentang 
Keamanan Pangan  

Pengetahuan gizi mahasiswa putra dan 
putri peserta feeding sebelum, saat dan setelah 2 
bulan feeding program berakhir termasuk dalam 
kategori baik. Rata-rata skor pengetahuan gizi 
mahasiswa putra dan putri pada setiap tahap 
lebih dari 80. Hal ini menunjukkan bahwa 
sebagian besar mahasiswa putra dan putri dapat 
menjawab pertanyaan yang diajukan dengan 
benar.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak 
ada mahasiswa yang mempunyai pengetahuan 
dan sikap tentang keamanan pangan yang 
kurang sehingga pengetahuan gizi hanya 
dikategorikan menjadi dua yaitu cukup dan baik. 
Pengetahuan dan sikap gizi mahasiswa pada 
kategori baik berkisar antara 80% sampai 96.7%.  

Hasil uji t menunjukkan bahwa 
pengetahuan dan sikap tentang keamanan 
pangan mahasiswa putra peserta feeding 
program tidak berbeda nyata (p>0.05) sebelum, 
saat dan setelah 2 bulan feeding program 
berakhir, demikian juga dengan mahasiswa putri 
yaitu tidak berbeda nyata (p>0.05) sebelum, saat 
dan setelah 2 bulan feeding program berakhir. 
Keadaan ini diduga disebabkan karena tingkat 
pendidikan mahasiswa cukup baik (perguruan 
tinggi) dan pertanyaan yang diajukan  merupakan 
pengetahuan gizi dasar yang umum diketahui 
oleh mahasiswa sehingga hampir semua 
pertanyaan dapat dijawab dengan benar. Tingkat 
pendidikan bisa menggambarkan kemampuan 
kognitif dan pengetahuan yang dipunyai 
seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan 
formal maka semakin luas tingkat 
pengetahuannya (Trichenor, et al. 1990).  

Frekuensi Konsumsi Pangan Mahasiswa 
Putra  

Nasi merupakan kelompok pangan sumber 
karbohidrat yang paling sering atau selalu 
dikonsumsi dengan rata-rata konsumsi 
perminggu untuk putra peserta feeding sebelum 
feeding sebanyak 17.8 kali atau 2-3 kali/hari. 
Saat pelaksanaan feeding program terjadi 
penurunan frekuensi konsumsi nasi kemudian 
meningkat kembali setelah 2 bulan feeding 
program berakhir. Frekuensi konsumsi mie tidak 
banyak perubahan, tetapi terjadi sedikit 
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peningkatan frekuensi konsumsi roti pada saat 
feeding program.  

Pada kelompok pangan sumber protein 
hewani (daging, ikan, dan telur), telur merupakan 
jenis pangan yang paling sering dikonsumsi 
dengan rata-rata frekuensi sebanyak 4 sampai 8 
kali/minggu. Hal ini dapat dimengerti karena 
harga telur relatif murah dibanding ikan dan 
daging.  

  Rata-rata konsumsi tempe putra peserta 
feeding 8.3 kali sebelum feeding, 7.3 kali saat 
feeding dan 10.7 kali setelah 2 bulan feeding 
program berakhir. Tingginya frekuensi konsumsi 
tahu dan tempe ini karena harganya relatif murah 
dibanding sumber protein lainnya, dapat dibuat 
berbagai macam masakan dan nilai gizinya 
tinggi.  

Frekuensi konsumsi susu, buah, sayur, 
minuman dan snack cenderung meningkat saat 
feeding program dibanding sebelum feeding, 
tetapi frekuensinya menurun setelah 2 bulan 
feeding program berakhir kecuali konsumsi sayur 
terlihat meningkat setelah 2 bulan feeding 
program berakhir. Terjadi peningkatan frekuensi 
konsumsi susu, buah dan minuman saat feeding 
karena jenis makanan tersebut diberikan pada 
feeding program, dan menurun setelah 2 bulan 
feeding program berakhir karena harga susu 
relatif mahal untuk dikonsumsi setiap hari dan 
kemungkinan karena mahasiswa belum terbiasa 
mengonsumsi susu setiap hari.  

Hasil uji t menunjukkan bahwa frekuensi 
konsumsi nasi, roti, susu mahasiswa putra 
sebelum feeding program berbeda nyata (p<0.05) 
dengan saat feeding program, tetapi saat feeding 
program tidak berbeda nyata (p>0.05) dengan 
setelah 2 bulan feeding program berakhir.  

Frekuensi Konsumsi Pangan Mahasiswa Putri  
Rata-rata frekuensi konsumsi nasi pada 

mahasiswa putri peserta feeding menurun saat 
feeding (11.8 kali/minggu) dibanding sebelum 
feeding (15.4 kali/minggu) tetapi meningkat 
setelah 2 bulan feeding program berakhir (15.4 
kali/minggu). Rata-rata frekuensi konsumsi mie 
berkisar antara 2 sampai 3 kali/minggu dan roti 3 
sampai 4 kali/minggu. 

Telur merupakan jenis pangan sumber 
protein hewani yang paling sering dikonsumsi 
oleh mahasiswa putri peserta feeding dengan 
rata-rata frekuensi 3 sampai 5 kali/mg. Tingginya 
frekuensi konsumsi telur dapat dimengerti karena 
harganya relatif lebih murah dibanding ikan dan 
daging. 

Dari hasil penelitian, pangan sumber 
protein nabati yaitu tahu dan tempe merupakan 
makanan yang paling sering dikonsumsi. 
Frekuensi konsumsi tahu pada putri peserta 
feeding cenderung menurun saat feeding 
program dibanding sebelum feeding tetapi 
meningkat setelah 2 bulan feeding program 
berakhir. Frekuensi konsumsi tempe mahasiswa 
putri peserta feeding menurun saat feeding 
program tetapi meningkat setelah 2 bulan feeding 
program berakhir. Saat feeding program 
frekuensi konsumsi susu, buah, minuman dan 
snack meningkat dibanding sebelum feeding 
tetapi menurun setelah 2 bulan feeding program 
berakhir. Sebaliknya pada konsumsi sayur dan 
suplemen, frekuensinya sedikit menurun saat 
feeding program tetapi meningkat setelah 2 bulan 
feeding program berakhir. Frekuensi konsumsi 
buah dan snack sangat meningkat saat feeding 
karena feeding program memberikan jenis 
pangan tersebut sedangkan susu 
peningkatannya tidak terlalu tinggi. Menurut 
Khomsan (2002), budaya minum susu belum 
tertanam dikalangan masyarakat. Hasil studi 
Sumarno et al (1997), susu hampir tidak pernah 
dikonsumsi oleh sebagian besar rumah tangga di 
indonesia kecuali susu kental manis, itupun 
dalam frekuensi yang sangat jarang.  

Hasil analisis statistik uji t menunjukkan 
bahwa frekuensi konsumsi nasi dan roti putri 
peserta feeding program sebelum feeding 
program berbeda nyata (p<0.05) dengan saat 
feeding program, tetapi saat feeding program 
tidak berbeda nyata (p>0.05) dengan setelah 2 
bulan feeding program berakhir.  

Konsumsi Pangan, Tingkat Konsumsi Energi 
dan Zat Gizi  
Mahasiswa Putra 

Berdasarkan hasil penelitian, hanya 
terdapat beberapa zat gizi yang tingkat 
konsumsinya telah memenuhi kecukupan yang 
telah ditetapkan (≥100%) yaitu vitamin A putra 
peserta feeding sebelum dan setelah 2 bulan 
feeding program berakhir. 

Rata-rata konsumsi energi mahasiswa 
putra sebelum pelaksanaan program 1856.7 kkal 
dengan rata-rata tingkat konsumsi 72.2%, 
meningkat menjadi 2307.8 kkal (87.9%) saat 
pelaksanaan feeding program, kemudian turun 
menjadi 1798 kkal (68.7%) setelah 2 bulan 
feeding program berakhir. Meningkatnya 
konsumsi energi saat feeding program karena 
adanya pemberian makanan tambahan yang 
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dilakukan selama ±6 bulan. Makanan tambahan 
ini berupa makanan selingan (snack) seperti 
biskuit/kue, roti, buah dan minuman (jus buah 
atau susu) yang mengandung energi ±300 kkal 
dan zat gizi mikro lainnya (zat besi dan asam 
folat). Rata-rata tingkat konsumsi protein 
mahasiswa putra peserta feeding sebelum dan 
setelah 2 bulan feeding program berakhir berada 
pada kategori defisit (<70% AKG) yaitu 64% dan 
65.3%, tetapi pada saat pelaksanaan feeding 
program  rata-rata tingkat konsumsi proteinnya 
sedikit meningkat yaitu 76.7%. Rata-rata tingkat 
konsumsi protein mahasiswa putra nonfeeding 
pada sebelum dan saat feeding  termasuk dalam 
kategori sedang (±80%) tetapi setelah 2 bulan 
feeding program berakhir menjadi kategori 
kurang (72.5%). Kekurangan zat gizi khususnya 
energi dan protein, pada tahap awal 
menimbulkan rasa lapar, dalam jangka waktu 
tertentu berat badan menurun yang disertai 
dengan menurunnya kemampuan (produktivitas) 
kerja (Hardinsyah dan martianto, 1988).   

Kecukupan zat besi (Fe) untuk remaja pria 
umur 18-19 tahun adalah 15 mg. Rata-rata 
konsumsi zat besi (Fe) mahasiswa putra peserta 
feeding berkisar antara 13 mg sampai 14.5 mg 
atau rata-rata tingkat konsumsi sedang (80-99% 
AKG). Rata-rata konsumsi vitamin A sebelum 
feeding program adalah 615.6 RE (102.6%), 
pada saat feeding program terjadi penurunan 
yaitu 494.3 RE (82.4%) dan  setelah 2 bulan 
feeding program berakhir konsumsinya 
meningkat menjadi 635.4 RE (105.9%). Rata-rata 
konsumsi vitamin C berkisar antara 44.7 mg 
sampai 60.7 mg dengan rata-rata tingkat 
konsumsi berkisar antara 49.6% sampai 66.2%. 
Rata-rata konsumsi ini kurang dari kecukupan 
yang dianjurkan (90 mg) dan berada pada 
kategori defisit (<70% AKG). Hal ini mungkin 
terjadi karena mahasiswa putra kurang 
mengonsumsi jenis makanan sumber vitamin C 
seperti sayur dan buah-buahan. Biasanya bahan 
makanan pokok dalam hidangan sehari-hari 
dimakan dalam jumlah yang banyak bila 
dibandingkan dengan konsumsi bahan makanan 
lain, akibatnya lauk pauk dan sayuran yang 
penting untuk melengkapi zat-zat gizi sering 
diabaikan. Keadaan ini akan mempengaruhi 
jumlah zat gizi yang dikonsumsi (Soedarmo, 
1987). 

 Hasil uji t, menunjukkan bahwa rata-rata 
konsumsi energi, protein, zat besi, vitamin A, dan 
vitamin C mahasiswa putra tidak berbeda nyata 

(p>0.05) sebelum, saat, dan setelah 2 bulan 
feeding program berakhir.   
 
Mahasiswa Putri 

Rata-rata konsumsi energi mahasiswa 
putri sebelum, saat dan setelah 2 bulan feeding 
program berakhir berkisar antara 1408.2 kkal 
sampai 1625.5 kkal dengan rata-rata tingkat 
konsumsi energi berkisar antara 70.4% sampai 
80.2%. Terjadi peningkatan konsumsi energi putri 
saat feeding program dilaksanakan yaitu 1625.5 
kkal (80.2%). Meningkatnya konsumsi energi saat 
feeding program karena adanya pemberian 
makanan tambahan yang dilakukan selama ±6 
bulan. Makanan tambahan ini berupa makanan 
selingan (snack) seperti biskuit/kue, roti, buah 
dan minuman (jus buah atau susu) yang 
mengandung energi  ±300 kkal dan zat gizi mikro 
lainnya (zat besi dan asam folat).  

Kecukupan protein untuk remaja wanita 
umur 18-19 tahun adalah 55 gr. Rata-rata 
konsumsi protein mahasiswa putri sebelum, saat 
dan setelah 2 bulan feeding program berakhir 
berkisar antara 35.9 gr sampai 38.1 gr. Konsumsi 
vitamin A saat feeding program lebih rendah 
dibanding sebelum dan  setelah 2 bulan feeding 
program berakhir, walaupun demikian masih 
dalam kategori sedang (80-99% AKG). Konsumsi 
vitamin C cenderung meningkat pada setiap 
tahap yaitu sebelum feeding 45.5 mg (60.6%), 
saat feeding 57.6 mg (76.8%), setelah 2 bulan 
feeding program berakhir 83.8 mg (111.7%),  

Hasil uji t, menunjukkan bahwa rata-rata 
konsumsi energi, protein, zat besi, vitamin A, dan 
vitamin C tidak berbeda nyata (p>0.05) sebelum, 
saat, dan setelah 2 bulan feeding program 
berakhir.   
 
Status Gizi Mahasiswa Putra dan Putri 

Sebagian besar mahasiswa putra peserta 
feeding berada pada status gizi baik yaitu IMT 
normal (18.5-25.0). Sebelum feeding program 
IMT mahasiswa putra peserta feeding  90% 
normal dan 10% kurus, saat feeding IMT normal 
dan kurus tetap tetapi setelah 2 bulan feeding 
program berakhir sedikit menurun yaitu IMT 
normal 85% dan kurus 15%. Status gizi 
mahasiswa putra tidak berbeda nyata (p>0.05) 
sebelum, saat dan setelah 2 bulan feeding 
program berakhir.  

Sebagian besar  IMT mahasiswa putri 
adalah  normal, hanya sebagian kecil IMT kurus.  
Sebelum feeding program 83.3% IMT normal 
yaitu 63.3%, sedangkan IMT kurus sebanyak 
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16.7%. Saat feeding program persentase IMT 
normal meningkat  dari 83.3% menjadi 86.7% 
dan IMT kurus menurun dari 16.7% menjadi 
13.3%,  

Hasil  uji t menunjukkan bahwa status gizi 
(IMT) mahasiswa putri peserta feeding tidak 
berbeda nyata (p>0.05) sebelum, saat dan 
setelah 2 bulan feeding program berakhir.  
 
Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap 
Status Gizi (IMT)  
Mahasiswa Putra  

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
status gizi (IMT) mahasiswa putra sebelum 
feeding program berjalan adalah pengetahuan 
gizi, frekuensi konsumsi roti, ikan, telur, nasi dan 
mie. Hal ini berarti bahwa  semakin baik 
pengetahuan gizi, frekuensi konsumsi roti, ikan, 
telur, nasi dan mie dari mahasiswa putra peserta 
feeding maka status gizinya (IMT) semakin baik. 
Pengaruh kelima variabel ini terhadap status gizi 
sebesar 80.3%  sedangkan sisanya yaitu 19.7% 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain  

Saat feeding program,  status gizi 
dipengaruhi oleh konsumsi energi, konsumsi 
protein dan frekuensi konsumsi nasi. Sebesar 
34.2% status gizi dipengaruhi ketiga variabel 
tersebut sedangkan sisanya sebesar 65.8% 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lain Faktor-faktor 
yang berpengaruh terhadap status gizi putra 
setelah 2 bulan feeding program berakhir adalah 
frekuensi konsumsi tempe dan konsumsi energi. 
Kedua variabel tersebut berpengaruh positif 
terhadap peningkatan status gizi, artinya semakin 
banyak frekuensi konsumsi tempe dan konsumsi 
energi maka status gizi semakin baik  
 
Mahasiswa Putri  

Sebesar 84.1% status gizi mahasiswa putri 
sebelum feeding program dipengaruhi oleh 
frekuensi konsumsi nasi, frekuensi konsumsi roti, 
frekuensi konsumsi daging, frekuensi konsumsi 
telur, dan konsumsi energi, sedangkan sisanya 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya  

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 
status gizi putri saat  feeding program adalah 
pengetahuan gizi, frekuensi konsumsi ikan, 
frekuensi konsumsi susu, frekuensi konsumsi 
daging, konsumsi energi dan konsumsi zat besi. 
Hal ini berarti semakin baik konsumsi kelima 
variabel diatas, maka semakin baik status gizi 
mahasiswa putri peserta feeding  

Setelah 2 bulan Feeding Program 
berakhir, status gizinya dipengaruhi oleh  

frekuensi konsumsi ikan, frekuensi konsumsi 
tahu, frekuensi konsumsi tempe, dan konsumsi 
energi. Sebesar 82.9% status gizi dipengaruhi 
oleh ke-4 variabel tersebut, sedangkan sisanya 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya  
 
SIMPULAN 
1. Kebiasaan makan mahasiswa putra peserta 

feeding program menjadi lebih jelek karena 
PMT yang diberikan cenderung 
menggantikan konsumsi pangan utama 
(konsumsi makanan lengkap dan kebiasaan 
sarapan). Kebiasaan makan mahasiswa 
putra sebelum pelaksanaan feeding program 
berbeda nyata (p<0.05) dengan saat 
pelaksanaan feeding program tetapi saat 
pelaksanaan feeding program tidak berbeda 
nyata (p>0.05) dengan setelah 2 bulan 
feeding program berakhir. Kebiasaan 
mengonsumsi susu, jajanan/snack, dan buah 
mahasiswa putri peserta feeding program 
cenderung rendah pada setiap tahap. Hal ini 
diduga karena mereka sengaja membatasi 
konsumsi jenis makanan tersebut. Kebiasaan 
makan mahasiswa putri peserta feeding tidak 
berbeda nyata (p>0.05) sebelum, saat dan 
setelah 2 bulan feeding program berakhir. 

2. Lebih dari 80% pengetahuan gizi dan sikap 
tentang keamanan pangan mahasiswa putra 
dan putri peserta feeding adalah baik. 
Pengetahuan gizi dan sikap tentang 
keamanan pangan mahasiswa putra dan putri 
peserta feeding tidak berbeda nyata (p>0.05)   
sebelum, saat dan setelah 2 bulan feeding 
program berakhir. 

3. Frekuensi konsumsi nasi putra menurun saat 
pelaksanaan feeding program dan meningkat 
setelah 2 bulan feeding program berakhir. 
Frekuensi konsumsi nasi, roti, susu dan 
suplemen  putra sebelum feeding program 
berbeda nyata (p<0.05) dengan saat feeding 
program. Frekuensi konsumsi nasi putri 
menurun saat pelaksanaan feeding program. 
Telur, tahu dan tempe paling sering 
dikonsumsi oleh putri. Saat feeding program 
frekuensi konsumsi susu, buah, minuman 
dan snack meningkat, sebaliknya frekuensi 
konsumsi sayur menurun. Frekuensi 
konsumsi nasi dan roti putri sebelum feeding 
program berbeda nyata (p<0.05) dengan saat 
feeding program. 

4. Rata-rata konsumsi protein, dan vitamin C 
mahasiswa putra adalah kurang pada setiap 
tahap, kecuali konsumsi energi meningkat 



Media Gizi Pangan, Vol. VII, Edisi 1, Januari – Juni 2009 

 12

saat pelaksanaan feeding program, 
sedangkan konsumsi zat besi (Fe) dan 
vitamin A adalah cukup pada setiap tahap.  
Rata-rata konsumsi energi, protein, zat besi 
(Fe), vitamin A, dan vitamin C  mahasiswa 
putra peserta feeding program tidak berbeda 
nyata (p>0.05) sebelum, saat, dan setelah 2 
bulan feeding program berakhir. Rata-rata 
konsumsi protein dan zat besi (Fe) 
mahasiswa putri adalah kurang pada setiap 
tahap, kecuali konsumsi energi meningkat 
saat pelaksanaan feeding program dan 
vitamin C meningkat setelah 2 bulan feeding 
program berakhir, sedangkan konsumsi 
vitamin A adalah cukup pada setiap tahap. 
Rata-rata konsumsi energi, protein, zat besi, 
vitamin A, dan vitamin C  mahasiswa putri 
peserta feeding program tidak berbeda nyata 
(p>0.05) sebelum, saat, dan setelah 2 bulan 
feeding program berakhir.  

5. Sebagian besar dari jumlah mahasiswa putra 
dan putri berada pada status gizi baik yaitu 
IMT normal (18.5-25.0) hanya sebagian kecil  
status gizi kurang (kurus) pada setiap tahap.  

6. Sebelum feeding program, Status gizi 
mahasiswa putra dipengaruhi oleh 
pengetahuan gizi, frekuensi konsumsi roti, 
ikan, telur, nasi dan mie;  saat feeding 
program dipengaruhi oleh konsumsi energi 
dan protein dan frekuensi konsumsi nasi; 
setelah 2 bulan feeding program berakhir 
dipengaruhi oleh frekuensi konsumsi tempe 
dan konsumsi energi. Sebelum feeding 
program, Status gizi mahasiswa putri 
dipengaruhi oleh frekuensi konsumsi nasi, 
roti, daging, telur, konsumsi energi; saat 
feeding program dipengaruhi oleh 
pengetahuan gizi, frekuensi konsumsi ikan, 
susu, daging, konsumsi energi dan zat besi; 
setelah 2 bulan feeding program berakhir 
dipengaruhi oleh frekuensi konsumsi ikan, 
tahu, tempe, konsumsi energi.  

 

SARAN 
Pengetahuan gizi mahasiswa yang baik tidak 
membuat kebiasaan makan, pola konsumsi dan 
konsumsi zat gizi menjadi lebih baik, untuk itu 
diperlukan penyuluhan gizi dengan menekankan 
pada perubahan perilaku  
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