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Sejak tahun ajaran 2002/2003 seluruh mahasiswa TPB-IPB diwajibkan tinggal di 
Asrama IPB di Kampus Darmaga selama dua semester.  Lingkungan akademik dan 
tempat tinggal baru menuntut adaptasi mahasiswa, terutama terhadap akses dan 
pengelolaan makanan di asrama, serta tuntutan untuk menunjukkan kemampuan 
atau prestasi akademik.   Bagaimana pola konsumsi pangan mahasiswa TPB-IPB 
yang mengalami gizi kurang, apa saja keluhan kesehatan yang dialami, dan 
bagaimana persepsi mahasiswa terhadap cukup tidaknya pangan yang dikonsumsi 
akan dikaji dalam penelitian ini.  Hasilnya diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
IPB dan pengelola asrama. 
 
Penelitian dilakukan di Asrama Putri dan Putra mahasiswa TPB IPB,  berlangsung 

selama dua bulan, Juni sampai Juli 2003 dengan disain cross-sectional study.  
Seluruh mahasiswa TPB-IPB ditimbang berat badan dan tinggi badannya untuk 
diketahui status gizinya.  Contoh mahasiswa putra dan putri yang mengalami gizi 
kurang dan beresiko mengalami kegemukan serta bersedia mengikuti penelitian ini 
kemudian diwawancarai untuk  mengetahui pola konsumsi pangan dan keluhan 
kesehatannya.   
 
Seluruh data yang dikumpulkan merupakan data primer, yaitu data identitas, status 
gizi, pola konsumsi pangan dan keluhan kesehatan.  Data identitas meliputi umur, 
asal SMU, jumlah uang bulanan dan jumlah pengeluaran untuk makanan, yang 
dikumpulkan menggunakan kuesioner.  Data status gizi diperoleh dengan mengukur 
berat badan dan tinggi badan mahasiswa.  Berat badan diukur menggunakan 
timbangan berat badan dengan ketelitian 500 gram, sedangkan tinggi badan diukur 
menggunakan microtoise dengan ketelitian 0,5 cm.  Data pola konsumsi pangan 
dikumpulkan menggunakan food frequency quesstionnaire untuk mengetahui 
frekuensi konsumsi sayur dan buah, protein hewani dan nabati, produk olahan 
terigu, suplemen vitamin/mineral serta  minuman.  Dikumpulkan juga data tentang 
makanan pantangan. Data keluhan kesehatan dikumpulkan menggunakan kuesioner 
berisi pertanyaan tentang keluhan penyakit atau gejala penyakit yang dialami 

mahasiswa selama menghuni asrama (satu tahun terakhir).  Keluhan tersebut 
termasuk keluhan menjelang dan saat menstruasi bagi mahasiswa wanita.   
 
Pengolahan data dilakukan secara deskriptif dan inferensial.  Status gizi mahasiswa 
ditentukan berdasarkan Indeks Massa Tubuh (IMT) dan dikategorikan menjadi status 
gizi kurus, normal dan beresiko mengalmi kegemukan berdasarkan kriteria WHO 
(1995).   
 
Terdapat seperlima mahasiswa TPB-IPB yang menderita gizi kurang dan kurang dari 
lima persen mahasiswa yang beresiko mengalami kegemukan.  Mahasiswa yang 
mengalami gizi kurang ditemukan lebih banyak pada pria sedangkan yang mengalami 
gizi lebih umumnya adalah wanita.   Selama setahun kuliah di IPB, mahasiswa pria 
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cenderung menjadi kurus, namun tidak demikian halnya dengan mahasiswi putri.  
Mahasiswa berstatus gizi kurang dan lebih baik pada pria dan wanita sebagian besar 
berusia 19 dan 20 tahun, berasal dari SMU di pulau Jawa, dan umumnya berprestasi 
sangat baik saat SMU, yaitu menduduki peringkat lima besar di sekolahnya.    

 
Secara umum pola konsumsi pangan pria dan wanita berstatus gizi kurang dan lebih 
hampir sama, terutama dalam hal jenis pangan yang umum dikonsumsi.  Bahan 
pangan yang umum dikonsumsi mahasiswa adalah sayur kangkung dan bayam 
untuk kelompok sayuran; pepaya, melon dan semangka untuk buah-buahan; ikan, 
daging ayam dan telur untuk pangan hewani; tahu dan tempe untuk pangan nabati, 
mie dan roti untuk makanan berbahan dasar terigu, serta jus, teh, kopi dan susu 
untuk kelompok minuman. Terdapat kecenderungan bahan pangan tertentu 
dikonsumsi lebih sering pada kelompok gizi lebih, yaitu kangkung dan bayam serta 
pangan hewani pada kelompok pria berstatus gizi lebih. 
 
Lebih dari separuh mahasiswa putri dan putra dengan status gizi kurang atau lebih, 
mempunyai keluhan kesehatan yang relatif sama, yaitu pusing dan lemah/letih/lesu. 

Keluhan nafsu makan menurun dialami oleh lebih dari sepertiga mahasiswa pria dan 
wanita berstatus gizi kurang, tidak dialami oleh mahasiswa putra berstatus gizi lebih 
dan hanya dialami oleh sepersepuluh mahasiswa wanita berstatus gizi lebih.  Keluhan 
menjelang dan saat menstruasi dialami oleh mahasiswa putri berstatus gizi kurang 
dan lebih dan cenderung lebih tinggi yang berstatus gizi lebih. 
 
Lebih dari separuh mahasiswa pria dan wanita berstatus gizi lebih menyatakan 
makanan yang dikonsumsinya telah sesuai kecukupan pangannya, dan sejumlah 
yang sama mahasiswa berstatus gizi kurang menyatakan yang dikonsumsi tidak 
cukup.  Lebih dari 70 persen mahasiswa menyatakan tidak memiliki pantangan 
makanan dan lebih dari 80% mahasiswa mengeluarkan uang sekitar Rp 5.000 – Rp 
10.000 per hari untuk pengeluaran pangannya.   
 
Penelitian ini menyarankan untuk melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui 
jumlah pangan yang dikonsumsi agar dapat diketahui berapa persen pemenuhan 
kecukupan pangannya serta tidak menyarankan menggunakan persepsi mahasiswa 
untuk mengetahui kecukupan pangannya. 
 


