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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Telaah Pustaka 

1. Promosi Kesehatan 

Promosi kesehatan merupakan suatu bentuk pendidikan yang berupaya 

agar masyarakat berperilaku kesehatan yang baik. Bentuk pendidikannya 

yaitu dengan cara persuasi, bujukan, himbauan, ajakan, memberikan 

informasi atau memberikan kesadaran. Pendidikan atau promosi kesehatan 

adalah suatu bentuk intervensi yang ditujukan kepada perilaku, agar perilaku 

tersebut terbentuk untuk perilaku kesehatan yang baik. Promosi kesehatan 

mengupayakan agar perilaku individu, kelompok, atau masyarakat 

mempunyai pengaruh positif terhadap pemeliharaan dan peningkatan 

kesehatan. Agar intervensi tersebut efektif, maka sebelumnya perlu dilakukan 

diagnosis atau analisis terhadap masalah perilaku [8]. 

Perilaku merupakan faktor terbesar kedua setelah faktor lingkungan 

yang memengaruhi kesehatan individu, kelompok atau masyarakat. Berikut 

ini tiga faktor utama yang memengaruhi perilaku [8]: 

a. Faktor Predisposisi (Predisposing) 

Faktor predisposisi mencakup aspek pengetahuan, sikap dan 

perilaku masyarakat terhadap tradisi, kebiasaan dan kepercayaan 

masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, sistem nilai 

yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial, ekonomi dan 

sebagainya.  
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b. Faktor Pemungkin (Enabling) 

Faktor pemungkin mencakup ketersediaan sarana dan prasarana, 

atau fasilitas kesehatan bagi masyarakat, misalnya air bersih, tempat 

pembuangan sampah, tempat pembuangan tinja dan ketersediaan makanan 

bergizi. Termasuk juga fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, 

rumah sakit, poliklinik, posyandu, polindes, dokter atau praktik bidan. 

Masyarakta memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung untuk 

berperilaku sehat. Fasilitas-fasilitas tersebut pada hakikatnya mendukung 

terwujudnya perilaku kesehatan. 

c. Faktor Penguat (Reinforcing) 

Faktor penguat merupakan faktor yang memengaruhi sikap dan 

perilaku yang berasal dari keluarga, guru, teman sebaya, tokoh 

masyarakat, tokoh agama, petugas kesehatan. Media massa, peraturan dan 

undang-undang tentang kesehatan menjadi kekuatan hokum bagi 

masyarakat. 

2. Pengetahuan  

a. Pengertian  

Pengetahuan adalah hasil tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Penginderaan 

terjadi melalui pancaindra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, 

penciuman, rasa dan raba. Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh 

melaui mata dan telinga. Pengetahuan atau kognitif merupakan domain 
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yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang (over 

behavior) [8]. 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan  

Menurut Hendra, ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan, diantaranya yaitu [9]:  

1) Umur 

Umur seseorang dapat berpengaruh pada pertambahan 

pengetahuan yang diperolehnya, akan tetapi pada umur-umur tertentu 

atau menjelang usia lanjut kemampuan penerimaan atau mengingat 

suatu pengetahuan akan berkurang.  

2) Intelejensia 

Intelegensia diaertikan sebagai suatu kemampuan untuk belajar 

berpikir abstrak guna menyesuaikan diri secara mental dalam situasi 

baru.  Perbedaan intelejensia dari seseorang akan berpengaruh pula 

terhadap tingkat pengetahuannya.  

3) Lingkungan 

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan seseorang. Lingkungan memberikan pengaruh pertama 

bagi seseorang, dimana seseorang dapat mempelajari hal-hal baik dan 

buruk tergantung pada sifat kelompoknya.  

c. Pengukuran Pengetahuan  

Pengukuran pengetahuan seseorang dapat dilakukan dengan 

menggunakan instrument berupa pertanyaan pilihan berganda (Multiple 
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Choice Test). Multiple Choice Test merupakan bentuk tes yang sangat baik 

untuk mengetahui dampak dari intervensi penyuluhan terkait perubahan 

pengetahuan seseorang. Bentuk tes ini dapat digunakan untuk mengukur 

pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dapat dikategorikan menjadi 

tiga, yaitu pengetahuan gizi baik, cukup, dan kurang. Pengkategorian 

pengetahuan gizi seseorang menurut Arikunto dapat dilakukan dengan 

menetapkan cut off point berdasarkan nilai yang telah dijadikan dalam 

bentuk persen, yaitu 76-100% tergolong pengetahuan baik, 56-75% 

tergolong cukup, dan 40-55% tergolong kurang [10]. 

3. Pengetahuan Gizi 

Pengetahuan gizi merupakan pengetahuan tentang makanan dan zat 

gizi, sumber-sumber zat gizi pada makanan, makanan yang aman dikonsumsi 

sehingga tidak menimbulkan penyakit dan cara mengolah makanan yang baik 

agar zat gizi dalam makanan tidak hilang serta bagaimana hidup sehat [8]. 

Tingkat pengetahuan gizi seseorang berpengaruh terhadap sikap dan perilaku 

dalam pemilihan makanan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada 

keadaan gizi yang bersangkutan. 

Pengetahuan gizi yang tidak memadai, kurangnya pengertian tentang 

kebiasaan makan yang baik, serta pengertian yang kurang tentang kontribusi 

gizi dari berbagai jenis makanan akan menimbulkan masalah kecerdasan dan 

produktifitas. Peningkatan pengetahuan gizi bisa dilakukan dengan program 

pendidikan gizi yang dilakukan oleh pemerintah. Program pendidikan gizi 

dapat memberikan pengaruh terhadap pengetahuan, sikap, dan perilaku anak 
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terhadap kebiasaan makannya [11]. Menurut Almatsier, pengetahuan gizi 

adalah sesuatu yang diketahui tentang makanan dalam hubungannya dengan 

kesehatan optimal [12]. 

Pengetahuan gizi meliputi pengetahuan tentang pemilihan dan 

konsumsi sehari-hari dengan baik dan memberikan semua zat gizi yang 

dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh. Pemilihan dan konsumsi bahan 

makanan berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Status gizi baik atau 

status gizi optimal terjadi apabila tubuh memperoleh cukup zat gizi yang 

dibutuhkan tubuh. Status gizi kurang terjadi apabila tubuh mengalami 

kekurangan satu atau lebih zat gizi esensial. Sedangkan status gizi lebih 

terjadi apabila tubuh memperoleh zat gizi dalam jumlah yang berlebihan, 

sehingga menimbulkan efek yang membahayakan [13]. 

4. Pangan Kemasan 

a. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik 

yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Termasuk didalamnya 

adalah tambahan pangan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang 

digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan 

atau minuman. Berdasarkan cara perolehannya, pangan dapat dibedakan 

menjadi 3 yaitu [14]: 

1) Pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan. 

Pangan segar dapat dikonsumsi langsung atau tidak langsung, yakni 

dijadikan bahan baku pengolahan pangan. 



13 
 

 
 

2) Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses pengolahan 

dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan. 

Contoh: the manis, nasi, pisang goreng dan sebagainya. Pangan olahan 

bisa dibedakan lagi menjadi pangan olahan siap saji dan tidak saji. 

3) Pangan olahan tertentu adalah pangan olahan yang diperuntukkan bagi 

kelompok tertentu dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas 

kesehatan. Contoh ekstrak tanaman mahkota dewa untuk diabetes 

melitus, susu rendah lemak untuk orang yang menjalankan diet rendah 

lemak, dan sebagainya 

b. Kemasan adalah bahan yang digunakan sebagai tempat atau untuk 

membungkus makanan atau minuman, baik yang bersentuhan langsung 

dengan pangan maupun tidak. Kemasan berfungsi untuk mencegah 

terjadinya pembusukan dan kerukan, melindungi produk dari kotoran dan 

membebaskan pangan dari jasad renik patogen [14]. Beberapa produk 

makanan atau minuman dikemas menggunakan beberapa macam kemasan 

agar mendapatkan hasil yang bagus dan menarik. Kemasan pangan 

berperan dalam memberikan informasi kepada konsumen tentang 

komposisi, nilai gizi, penyimpanan, waktu kadaluwarsa, dll. Kemasan 

yang menarik dapat digunakan sebagai media promosi dan memperkuat 

daya tarik bagi konsumen [15]. 

5. Pembatasan Konsumsi Gula, Garam, dan Lemak 

Dalam setiap sajian, masyarakat juga sebaiknya memperhatikan 

kandungan gula, garam dan lemak. Batasan konsumsi gula, garam, dan lemak 
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yang disarankan Kementerian Kesehatan per orang per hari adalah: Gula tidak 

lebih dari 50 gr (4 sendok makan); Garam tidak melebihi 2000 mg 

natrium/sodium atau 5 gr (1 sendok teh), dan untuk lemak hanya 67 gr (5 

sendok makan minyak). Untuk memudahkan mengingat rumusannya adalah 

G4 G1 L5 [16]. 

a. Konsumsi Gula 

Gula merupakan salah satu sumber energi yang dibutuhkan manusia. 

Namun, jika berlebihan, gula dapat menyebabkan obesitas dan memicu 

diabetes tipe 2. Di dalam buah-buahan segar terdapat gula alami, sehingga 

sebenarnya tambahan gula tidak dibutuhkan lagi [16]. 

Gula yang dikonsumsi melampaui kebutuhan akan berdampak pada 

peningkatan berat badan, bahkan jika dilakukan dalam jangka waktu lama 

secara langsung akan meningkatkan kadar gula darah dan berdampak pada 

terjadinya diabetes type-2, bahkan secara tidak langsung berkontribusi 

pada penyakit seperti osteoporosis, penyakit jantung dan kanker [4].  

Gula yang dikenal masyarakat tidak hanya terdapat pada gula tebu, 

gula aren dan gula jagung yang dikonsumsi dari makanan dan minuman. 

Perlu diingat bahwa kandungan gula terdapat juga dalam makanan lain 

yang mengandung karbohidrat sederhana (tepung, roti, kecap). buah 

manis, jus, minuman bersoda dan sebagainya. Fruktosa adalah gula 

sederhana yang terdapat di dalam madu, berbagai buah, gula meja (sukrosa 

dan high fructose corn syrup/HFCS). Fruktosa belum memperoleh 

perhatian yang cukup dibandingkan dengan glukosa padahal terbukti 
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mempunyai hubungan yang erat dengan intoleransi glukosa. Jadi pendapat 

selama ini bahwa fruktosa lebih aman dari glukosa adalah tidak benar. 

Beberapa cara membatasi konsumsi gula [4]: 

1) Kurangi secara perlahan penggunaan gula, baik pada minuman teh/kopi 

maupun saat membubuhkan pada masakan. Jika meningkatkan rasa 

pada minuman, tambahkan jeruk nipis pada minuman tehdan atau 

madu, bukan menambahkan gula. 

2) Batasi minuman bersoda. 

3) Ganti makanan penutup/dessert yang manis dengan buah atau sayur-

sayuran. 

4) Kurangi atau batasi mengkonsumsi es krim. 

5) Selalu membaca informasi kandungan guladan kandungan total kalori 

(glucosa, sucrosa, fruktosa, dextrosa, galaktosa, maltosa) dan garam 

(natrium) jika berbelanja makanan dalam kemasan. 

6) Kurangi konsumsi coklatyang mengandung gula. 

7) Hindari minuman beralkohol. 

b. Konsumsi Garam 

Rasa asin yang berasal dari makanan adalah karena kandungan 

garam (NaCl) yang ada dalam makanan tersebut. Garam dalam jumlah 

sedikit dibutuhkan untuk mengatur kandungan air dalam tubuh. Jika 

berlebihan, garam dapat menyebabkan hipertensi hingga stroke. 

Penukaran nilai gizi natrium ke garam harus dikalikan dengan nilai 2,5 



16 
 

 
 

untuk mendapatkan jumlah garam dalam pangan tersebut ke dalam satuan 

gram (g) [4].  

Konsumsi natrium yang berlebihan akan mempengaruhi kesehatan 

terutama meningkatkan tekanan darah. Karena itu dianjurkan 

mengonsumsi garam sekedarnya dengan cara menyajikan makanan rendah 

natrium [4]: 

1) Gunakan garam beriodium untuk konsumsi. 

2) Jika membeli pangan kemasan dalam kaleng, seperti sayuran, kacang-

kacangan atau ikan, baca label informasi nilai gizi dan pilih yang rendah 

natrium. 

3) Jika tidak tersedia pangan kemasan dalam kaleng yang rendah natrium, 

pangan dalam kemasan tersebut perlu dicuci terlebih dahulu agar 

sebagian garam dapat terbuang 

4) Gunakan mentega atau margarine tanpa garam (unsalted) 

5) Jika mengonsumsi mi instan gunakan sebagian saja bumbu dalam 

sachet bumbu yang tersedia dalam kemasan mi instan 

6) Coba bumbu yang berbeda untuk meningkatkan rasa makanan, seperti 

jahe atau bawang putih.  

Mengonsumsi lebih banyak pangan sumber kalium dapat membantu 

menurunkan tekanan darah. Pangan sumber kalium adalah kismis, 

kentang, pisang, kacang (beans) dan yoghurt. 
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c. Konsumsi Lemak 

Lemak yang terdapat di dalam makanan, berguna untuk 

meningkatkan jumlah energi, membantu penyerapan vitamin A, D, E dan 

K serta menambah lezatnya hidangan. Konsumsi lemak dan minyak dalam 

hidangan sehari-hari dianjurkan tidak lebih dari 25% kebutuhan energi, 

jika mengonsumsi lemak secara berlebihan akan mengakibatkan 

berkurangnya konsumsi makanan lain. Hal ini disebabkan karena lemak 

berada didalam sistem pencernaan relatif lebih lama dibandingkan dengan 

protein dan karbohidrat, sehingga lemak menimbulkan rasa kenyang yang 

lebih lama [4].  

Secara nasional, rata-rata konsumsi lemak di Indonesia telah sesuai 

dengan yang dianjurkan yaitu 47 gram/kapita/hari atau 25 persen dari total 

konsumsi energi. Karakteristiknya adalah lebih besar pada kelompok 

penduduk usia 2-18 tahun, tinggal di perkotaan dan pada kelompok 

perempuan (Riskesdas, 2010). Menurut kandungan asam lemaknya, 

minyak dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu kelompok lemak tak jenuh 

dan kelompok lemak jenuh. Makanan yang mengandung lemak tak jenuh, 

umumnya berasal dari pangan nabati, kecuali minyak kelapa. Sedangkan 

makanan yang mengandung asam lemak jenuh, umumnya berasal dari 

pangan hewani [4]. 

Dalam memproduksi hormon, tubuh membutuhkan kolesterol yang 

merupakan substansi yang terdapat dalam tubuh. Tubuh membuat 

kolesterol dari zat gizi yang dikonsumsi dari makanan yang mengandung 
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lemak jenuh, seperti kuning telur, lemak daging dan keju. Kadar kolesterol 

darah yang melebihi ambang normal (160-200 mg/dl) dapat 

mengakibatkan penyakit jantung bahkan serangan jantung. Hal ini dapat 

dicegah jika penduduk menerapkan pola konsumsi makanan rendah lemak. 

Risiko timbulnya penyakit jantung pada kelompok penduduk ini semakin 

meningkat jika disertai dengan kebiasaan merokok, menderita tekanan 

darah tinggi, diabetes dan obesitas [4]. 

 

 

Gambar 1. Anjuran konsumsi gula, garam dan lemak per hari 

Sumber:http://p2ptm.kemkes.go.id/uploads//TmQwU05BQS9YYlJpanB

5VnNtRldFUT09/26_Maret_08.png [16] 

 

6. Pemilihan Produk Pangan Berkemasan 

Ketika memilih makanan yang akan kita konsumsi, kita cenderung 

mengelompokkannya ke dalam makanan sehat dan tidak sehat. Kita 

menyadari bahwa keputusan kita dalam hal makanan dipengaruhi oleh 

banyak faktor – budaya, anggaran, dan waktu [17]. Istilah pemilihan makanan 

mengandung makna kekuatan dan kemauan orang untuk mengendalikan 

http://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/TmQwU05BQS9YYlJpanB5VnNtRldFUT09/26_Maret_08.png
http://p2ptm.kemkes.go.id/uploads/TmQwU05BQS9YYlJpanB5VnNtRldFUT09/26_Maret_08.png
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makanan yang dikonsumsi. Hal ini dapat mengukur seberapa kuat pemilihan 

tersebut dan faktor yang memengaruhi pemilihan makanan tersebut sering 

menjadi fokus yang utama [18]. Pengendalian dalam makna pemilihan 

makanan disini dapat diartikan kemampuan sesesorang dalam memilih 

makanan dari aspek apapun baik berupa makanan yang sesuai dengan selera 

(suka/ tidak suka) maupun makanan yang sesuai dengan syarat kesehatan 

sehingga mengarah kepada pemilihan makanan yang baik. 

Menurut Gibney, keterlibatan seseorang terhadap makanan 

memengaruhi alasan dalam pemilihan makanannya. Keterlibatan dalam 

sebuah produk berarti seseorang menganggap produk tersebut sangat penting 

dan bersedia menghabiskan cukup banyak waktu untuk mendapatkan 

pengetahuan tentang produk tersebut sehingga dapat memfasilitasi informed 

choice (memilih setelah mendapatkan informasi). Keterlibatan yang tinggi 

terhadap penggunaan bahan tambahan pangan, serta perhatian terhadap 

penggunaan kemasan yang digunakan [18]. 

Kepala Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, Roby Darmawan. 

M. Eng, mengedukasi masyarakat untuk dapat memastikan keamanan produk 

obat dan makanan dengan cara menerapkan Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin 

Edar dan Kadaluwarsa). Masyarakat dapat memastikan produk yang akan 

dikonsumsi adalah produk aman melalui Aplikasi Cek BPOM, serta dengan 

mengakses website Badan POM di www. pom.go.id, masyarakat dapat 

memperoleh informasi yang aktual terkait pengawasan Obat dan Makanan  

[19]. 

http://www.pom.go.id/
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7. Traffic Light Card (TLC) 

a. Label Pangan 

Label pangan merupakan informasi yang memuat keterangan tentang nutrisi 

yang terdapat dalam produk pangan. Setiap label harus memiliki pernyataan 

komposisi, berat bersih, dan alamat pengolah atau distributor, dan nama produk yang 

dapat dimengerti dengan jelas oleh konsumen. Komposisi ditulis dalam urutan kadar 

(jumlah) dalam formulasi produk. Sebagian besar produk mempersyaratkan 

penyataan informasi nilai gizi. Pernyataan tersebut harus mengikutsertakan takaran 

saji dan jumlah sajian per kemasan. Semua informasi gizi lain pada label diberikan 

dalam jumlah per sajian. Label harus memberikan jumlah energi total dan energi dari 

lemak. Selain itu, jumlah total lemak, lemak jenuh, lemak trans, kolesterol, natrium, 

kalium, karbohidrat total, serat pangan, gula dan protein per sajian dicantumkan 

dalam satuan gram. Nilai harian (angka kecukupan gizi % AKG) untuk lemak, 

kolesterol, natrium, karbohidrat total dan serat pangan berdasarkan pada diet 2150 

kkal. %AKG untuk vitamin A dan C, kalsium dan zat besi harus dicantumkan. 

Vitamin dan mineral lain yang memberikan sedikitnya 5% dari nilai harian juga 

harus dicantumkan dalam pernyataan informasi nilai gizi [17].  

Informasi gizi yang efektif pada label dapat membantu konsumen dalam 

memilih pangan yang sehat, serta mendukung pola diet yang sehat. Telah diketahui 

bahwa informasi pada label dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Dengan 

demikian, terdapat satu pertanyaan penting yaitu bagaimanakah sistem pelabelan 

dapat secara efektif mengkomunikasikan nilai gizi yang terkandung dalam produk 

kepada konsumen [17]. 
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b. Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam Dan Lemak 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 tentang 

Pencantuman Informasi Kandungan Gula, Garam dan Lemak serta Pesan 

Kesehatan untuk Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji menyebutkan 

bahwa konsumsi gula lebih dari 50 g (4 sendok makan), natrium lebih dari 

2000 mg (1 sendok teh) dan lemak/minyak total lebih dari 67 g (5 sendok 

makan) per orang per hari akan meningkatkan risiko hipertensi, stroke, 

diabetes, dan serangan jantung. Informasi kandungan gula, garam dan 

lemak serta pesan kesehatan yang tercantum pada label pangan dan 

makanan siap saji harus diketahui dan mudah dibaca dengan jelas oleh 

konsumen [20].  

Masyarakat perlu diberi pendidikan membaca label pangan, 

mengetahui pangan rendah gula, garam dan lemak, serta memasak dengan 

mengurangi garam dan gula. Di lain pihak para pengusaha pangan olahan 

diwajibkan mencantumkan informasi nilai gizi pada label pangan agar 

masyarakat dapat memilih makanan sehat sesuai kebutuhan setiap anggota 

keluarganya. Label dan iklan pangan harus mengikuti Peraturan 

Pemerintah RI, Nomor 69 Tahun 1999. 

Adapun pasal-pasal yang mengatur tentang pencantuman informasi 

kandungan gula, garam dan lemak pada produk pangan kemasan terdapat 

pada [20]: 
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1) Pasal 2 

Pencantuman informasi kandungan Gula, Garam, dan Lemak serta 

pesan kesehatan pada Pangan Olahan dan Pangan Siap Saji 

dimaksudkan untuk menurunkan risiko kejadian Penyakit Tidak 

Menular terutama hipertensi, stroke, diabetes dan serangan jantung 

melalui peningkatan pengetahuan konsumen terhadap asupan konsumsi 

Gula, Garam, dan/atau Lemak pada Pangan Olahan dan Pangan Siap 

Saji. 

2) Pasal 3 

(1) Setiap Orang yang memproduksi Pangan Olahan yang mengandung 

Gula, Garam, dan/atau Lemak untuk diperdagangkan wajib 

memuat informasi kandungan Gula, Garam, dan Lemak, serta 

pesan kesehatan pada Label Pangan. 

(2)  Kewajiban pencantuman informasi kandungan Gula, Garam, dan 

Lemak, serta pesan kesehatan pada Label Pangan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai jenis 

Pangan Olahan dengan mempertimbangkan besar risiko kejadian 

Penyakit Tidak Menular. 

3) Pasal 4 

(1)  Informasi kandungan Gula, Garam, dan Lemak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terdiri atas kandungan gula total, 

natrium total, dan lemak total. 
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(2)  Pesan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) 

berbunyi “Konsumsi Gula lebih dari 50 gram, Natrium lebih dari 

2000 miligram, atau Lemak total lebih dari 67 gram per orang per 

hari berisiko hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung”. 

(3)  Informasi kandungan Gula, Garam, dan Lemak, serta pesan 

kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus 

mudah dibaca dengan jelas oleh konsumen. 

c. Sistem Pelabelan Traffic Light 

Traffic light (TL) merupakan format label yang dikembangkan oleh 

The UK Food Standards Agency (FSA) dengan menitikberatkan informasi 

nilai gizi pada zat gizi tertentu, yaitu lemak total, lemak jenuh, gula, dan 

natrium. Zat gizi dikategorikan melalui warna dengan tiga indicator yaitu 

tinggi (merah), medium (kuning), dan rendah (hijau) berdasarkan angka 

yang ditetapkan oleh The European Regulation for Nutrition and Health 

Claims [21]. Hasil penelitian di Australia menunjukkan bahwa TL 

merupakan format label yang paling berhasil dalam membantu konsumen 

untuk memilih produk yang sehat. Penelitian mengenai penerapan 

pedoman berbasis TL di kafetaria menunjukkan bahwa uji coba TL dapat 

membantu mahasiswa membandingkan dan memilih makanan sehat secara 

cepat [6]. 
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Gambar 2. Sistem pelabelan dengan Traffic Light Color 

Sumber:https://www.nutrition.org.uk/healthyliving/helpingyoueatwell/324-

labels.html?start=3 [22] 

 

Tabel 1. Penjelasan warna pada Traffic Light Card 

Hijau Amber/oranye Merah 

Jika sebagian 

besar 

keterangan 

berwarna hijau 

pada label, 

maka ini 

memberi tahu 

Anda bahwa 

produk tersebut 

pilihan yang 

lebih sehat! 

Hal Ini berarti produk 

tersebut nilai zat 

gizinya tidak tinggi 

atau tidak rendah secara 

spesifik. 

 

Anda bisa 

mengonsumsi produk 

tersebut namu dalam 

jumlah dan frekuensi 

yang perlu dibatasi atau 

sesekali saja.  

Merah tidak berarti Anda tidak 

bisa makan produk tersebut, 

akan tetapi makanan atau 

minuman itu tinggi akan lemak, 

lemak jenuh, garam atau gula. 

 

Kita harus mengurangi 

makanan dengan banyak warna 

merah pada labelnya, atau jika 

dimakan, konsumsi dalam 

jumlah sedikit dan jarang. 

Jadi, ketika memilih produk pangan kemasan yang memiliki label gizi dan 

antara produk-produk dengan jenis yang serupa, cobalah untuk 

membandingkan dan membeli produk yang nilai gizinya cenderung lebih 

banyak menunujukkan keterangan sesuai dengan warna hijau dan oranye, 

sedikit atau tidak ada keterangan berwarna merah! 

Sumber:  

https://www.nutrition.org.uk/healthyliving/helpingyoueatwell/324-

labels.html?start=3 [22] 

 

Traffic light card atau dapat diterjemahkan sebagai kartu lampu lalu 

lintas pada produk pangan adalah hasil modifikasi dari sistem pelabelan 

traffic light yang diaplikasikan menjadi berbentuk kartu dan memiliki 

konsep yang sama dengan pelabelan traffic light. Hal ini dilakukan guna 

https://www.nutrition.org.uk/healthyliving/helpingyoueatwell/324-labels.html?start=3
https://www.nutrition.org.uk/healthyliving/helpingyoueatwell/324-labels.html?start=3
https://www.nutrition.org.uk/healthyliving/helpingyoueatwell/324-labels.html?start=3
https://www.nutrition.org.uk/healthyliving/helpingyoueatwell/324-labels.html?start=3
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membantu dan memudahkan konsumen dalam memilih produk pangan 

kemasan yang lebih baik yang pada hampir sebagian besar produk yang 

dijual masih menggunakan sistem informasi nilai gizi AKG dan agak sulit 

untuk dipahami. 

Adapun cara mengetahui suatu produk kemasan aman dan sehat 

untuk dikonsumsi dengan cara: 

1. Perhatikan label informasi nilai gizi yang terdapat di bagian belakang 

kemasan 

2. Bacalah jumlah takaran per saji (berat yang dianjurkan untuk 

dikonsumsi dalam 1 kali makan) dan jumlah sajian per kemasan (berapa 

kali pangan tersebut dapat dimakan per kemasan/per bungkus). 

Sebaiknya produk yang anjurannya tidak langsung dihabiskan atau 1 

sajian/kemasan tidak dikonsumsi pada waktu atau hari yang sama. 

3. Bacalah keterangan jumlah kandungan masing-masing zat gizi (gula, 

lemak, lemak jenuh dan natrium) sesuai dengan ketentuan informasi zat 

gizi pada Traffic Light Card. 

4. Konversikan jumlah zat gizi per sajian pada produk dengan Traffic 

Light Card dalam satuan berat 100g atau 100ml. 

Contoh: suatu produk wafer berat per sajian 25g dengan kandungan 

gula 15g, lemak 1,5 g, lemak jenuh 0,5g dan natrium 175mg. Maka 

untuk mengetahui produk tersebut sehat atau tidak untuk dikonsumsi 

anda harus mengonversi semua nilai zat gizi ke 100g: 
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100g : 25g = 4 

Gula: 15g x 4 = 60g (merah) 

Lemak: 1,5g x 4 = 6g (oranye) 

Lemak jenuh: 0,5g x 4 = 2g (oranye) 

Natrium: 175mg x 4 = 700mg (merah) 

Dapat disimpulkan bahwa wafer tersebut tidak sehat untuk 

dikonsumsi.      

5. Bandingkan jumlah kandungan gula, lemak, lemak jenuh dan natrium 

dari hasil konversi dengan ketentuan cut off point dan warna pada 

Traffic Light Card.  

Akan didapati beragam produk baik makanan maupun minuman 

ketika akan dinilai kandungan gizinya akan bercampur antara hijau, 

amber/oranye dan merah. Jadi ketika akan memilih jenis produk yang 

sejenis, contohnya Wafer merk A dan Wafer merk B, pilihlah produk 

dengan keterangan berwarna hijau dan amber/oranye yang lebih banyak 

dan sedikit atau tidak ada kandungannya mencapai warna merah untuk 

memastikan pilihan yang lebih sehat. 

8. Remaja 

a. Pengertian  

Hurlock (2006) mengemukakan bahwa remaja berasal dari Bahasa 

latin “adolescence” yang berarti “tumbuh atau tumbuh untuk mencapai 

kematangan atau dewasa” [23]. Istilah ini mencakup kematangan mental, 

emosional, sosial dan fisik. Menurut peraturan Menteri Kesehatan RI No. 
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25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. 

Berbeda halnya dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana 

(BKKBN), rentang usia remaja adalah 10-24 tahun dan belum menikah. 

Masa remaja adalah masa peralihan dari masa anak menuju ke masa 

dewasa dan disertai dengan perkembangan semua aspek atau fungsi untuk 

memasuki masa dewasa [24]. 

b. Kebutuhan Gizi Remaja 

Pertumbuhan tubuh dipengaruhi oleh asupan energi, jika asupan 

berkurang dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan remaja 

tidak stabil, antara lain derajat metabolism yang buruk, tingkat afektifitas, 

tampilan fisik dan kematangan seksual [25]. Menurut Angka Kecukupan 

Gizi (AKG) 2013, jumlah asupan zat gizi remaja adalah sebagai berikut: 

Tabel 2. Kecukupan gizi rata-rata bagi remaja (10-18 tahun) per orang per 

hari 

No. Zat Gizi 
Pria (tahun) Wanita (tahun) 

10-12 13-15 16-18 10-12 13-15 16-18 

1 Energi (kkal) 2100 2475 2675 2000 2125 2125 

2 Karbohidrat 

(g) 

289 340 368 275 292 292 

3 Protein (g) 56 72 89 60 69 59 

4 Lemak (g) 70 83 89 67 71 71 

5 Vit.A (mcg) 600 600 600 600 600 600 

6 Vit.C (mg) 50 75 90 50 65 75 

7 Zat besi (mg) 13 19 15 20 26 26 

8 Natrium (mg) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

Sumber: Tabel Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2013 [26] 

 

c. Pola Makan Remaja 

Pertumbuhan yang pesat, perubahan psikologis yang dramatis serta 

peningkatan aktivitas yang menjadi karakteristik remaja, menyebabkan 

peningkatan kebutuhan zat gizi dan terpenuhi atau tidaknya kebutuhan ini 
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akan memengaruhi status gizi. Oleh karena itu, asupan pada remaja 

sebaiknya mengandung jumlah zat-zat gizi yang lebih tinggi daripada 

sebelumnya. Sebagai contoh remaja putri membutuhkan makanan dengan 

kandungan zat besi yang tinggi, terutama remaja putri yang mengalami 

haid setiap bulan [25]. 

Ketika mencapai puncak kecepatan pertumbuhan, remaja biasanya 

makan lebih sering dalam jumlah yang banyak. Sesudah masa growth 

spurt, biasanya mereka akan lebih memerhatikan penampilan dirinya 

terutama remaja putri. Mereka sering kali terlalu ketat dalam pengaturan 

pola makan dalam menjaga penampilannya, sehingga dapat menyebabkan 

kekurangan gizi [25]. 

Meningkatnya aktivitas, kehidupan sosial dan kesibukan remaja, 

akan memengaruhi kebiasaan makan mereka. Pola konsumsi makanan 

sering tidak teratur, sering jajan, sering tidak makan pagi dan sama sekali 

tidak makan siang [25]. 

Remaja dengan aktivitas sosial tinggi, memperlihatkan peran teman 

sebaya semakin tampak. Di kota besar sering kita lihat sekelompok atau 

lebih remaja bersama makan di rumah makan yang menyjikan makanan 

siap saji atau fast food yang berasal dari negara barat. Fast food ini, pada 

umumnya mengandung tinggi lemak dan kalori, sehingga apabila 

dikonsumsi setiap hari dalam jumlah banyak dapat menyebabkan 

kegemukkan. Di mana kegemukkan sendiri bisa menjadi pemicu 

timbulnya penyakit gizi lainnya [25]. 
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d. Faktor Penyebab Masalah Gizi Remaja 

Remaja dianggap mampu membuat keputusan dalam kehidupan 

mereka daripada ketika mereka masih anak-anak. Remaja sering 

menentukan sendiri makanan yang akan dikonsumsi. Makanan yang 

mereka pilih merupakan sebuah refleksi dari berbagai faktor, meliputi 

kebiasaan makan keluarga, teman sebaya, dan pengaruh iklan atau media 

dan ketersediaan makanan. Kualitas gizi remaja ditentukan oleh pengaruh 

psikologis dan sosial [25]. 

Usia remaja merupakan usia yang mana terdapat perubahan-

perubahan hormonal dan struktur fisik serta psikologis yang drastis. 

Masalah gizi yang utama dialami oleh remaja perempuan adalah anemia. 

Selain itu, kelebihan berat badan/obesitas dan kekurangan zat gizi. Hal ini 

berkaitan dengan marak dan meningkatnya konsumsi makanan olahan 

yang nilai gizinya kurang, namun bernilai kalori tinggi sebagai pemicu 

terbesar obesitas saat remaja [25]. 
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Kerangka teori tentang pengaruh media Traffic Light Card terhadap 

pengetahuan 

 

Sumber: Teori Green, dkk., 2006 (A Framework for Planning and Evaluation: 

Precede-Proceed) [27] 

 

C. Kerangka Konsep 

 

 

 

Gambar 4. Kerangka konsep pengaruh media Traffic Light Card terhadap  

pengetahuan pemilihan produk pangan berkemasan 
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D. Hipotesis dan Pertanyaan Penelitian 

H0: Tidak ada pengaruh media Light Traffic Card terhadap pengetahuan 

pemilihan produk pangan berkemasan. 

H1: Ada pengaruh media Light Traffic Card terhadap pengetahuan pemilihan 

produk pangan berkemasan. 
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