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PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Status gizi seseorang pada suatu masa tidak hanya ditentukan dari 

konsumsi zat gizi pada saat itu saja, tetapi lebih banyak ditentukan oleh konsumsi 

zat gizi pada masa lalu, sehingga konsumsi gizi pada masa kanak-kanak memberi 

andil terhadap status gizi pada masa dewasa. Konsumsi makanan setiap hari 

berperan penting untuk mencukupi kebutuhan gizi seorang anak, dimana untuk 

dapat memenuhi dengan baik dan cukup, ada beberapa masalah yang berhubungan 

dengan konsumsi zat gizi pada anak-anak, diantaranya adalah kebiasaan dan 

selera makan pada anak dapat terbentuk dari kebiasaan lingkungan sekitar 

khususnya ibu. Masalah nafsu makan kurang/sulit makan merupakan masalah 

yang umum terjadi pada masa anak-anak dan hal ini perlu diperhatikan karena 

dapat menghambat tumbuh kembang optimal pada anak (Santoso dan Ranti, 

1999). 

  Untuk mencukupi kebutuhan gizi yang kurang pada anak dapat diberikan 

multivitamin. Multivitamin merupakan formula yang terdiri dari vitamin tunggal, 

beberapa (multi) atau kombinasi dengan mineral. Jumlah vitamin yang dibutuhkan 

di dalam tubuh sangatlah kecil dan vitamin tidak dapat dibentuk oleh tubuh secara 

cukup. Untuk mencukupi vitamin di dalam tubuh dapat diperoleh dari bahan 

makanan seperti: sayur, buah, dan karbohidrat. Penggunaan vitamin sintesis atau 
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 multivitamin tidak diperlukan bilamana asupan vitamin dari pangan sudah cukup 

dan tidak ditemukan adanya gejala defisiensi dari suatu vitamin (Almatsier, 2001). 

 Pemberian multivitamin pada anak sebaiknya hanya untuk anak-anak yang 

menunjukkan indikasi tertentu, diantar ya adalah anak sesudah sakit, susah 

makan, mau makan tetapi memilih jenis

dan buah, hanya makan nasi dan lauk saj

Pemilihan multivitamin perlu me

di dalamnya. Berat tiap kandungan gizi

banyaknya jenis gizi yang tersedia seh

kandungan vitaminnya beragam namun

tubuh (Anonimb, 2007). 

Berdasarkan wawancara pribadi

desa Bulan, Wonosari, Klaten memberik

atas tentang penggunaan multivitamin 

multivitamin yang  baik adalah yang

Multivitamin diberikan setiap hari den

meningkatkan kecerdasan anak.  

Seseorang dalam meyakini da

dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu fakto

meliputi: iklim, sosial ekonomi, bud

(Notoatmodjo, 2003). 

 Dari penelitian sebelumnya dik

untuk anak TK di masyarakat kecam
an1 
 makanan tertentu, tidak mau makan sayur 

a (Anonimb, 2007).  

mperhatikan kandungan gizi dan vitamin 

 multivitamin lebih penting dibandingkan 

ingga mengkonsumsi multivitamin yang 

 beratnya kecil, tidak akan berarti bagi 

 dengan 35 ibu-ibu anggota posyandu di 

an pendapat yang berbeda dengan teori di 

pada anak. Mereka berpendapat bahwa 

 memiliki komposisi vitamin lengkap. 

gan tujuan menambah nafsu makan dan 

n melakukan tindakan kesehatan dapat 

r eksternal dan internal. Faktor eksternal 

aya, lingkungan sekitar dan geografis. 

emukakan bahwa pemilihan multivitamin 

atan Karanganyar dipengaruhi beberapa 
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faktor eksternal, yaitu: pengaruh iklan (73,8%), kemudahan mendapat 

multivitamin (11,5%), harga multivitamin  yang murah (6,9%) dan kebutuhan 

multivitamin yang disesuaikan (7,7%) (Isnaini, 2005). 

Sedangkan pendapat ibu-ibu posyandu di desa Bulan, Wonosari, Klaten, 

faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan multivitamin adalah: pengaruh iklan 

(60%), pengaruh tetangga (20%), harga yang murah (15%), kebutuhan  

multivitamin (5%).  

Faktor yang berasal dari diri pribadi seseorang merupakan faktor internal. 

Faktor internal meliputi: tingkat pendidikan, pengetahuan, emosi dan spiritual 

(Notoatmodjo, 2003). 

Tingkat pendidikan akan mempengaruhi konsumsi melalui pemilihan 

bahan makanan. Orang yang berpendidikan tinggi lebih cenderung memilih 

makanan yang lebih baik dalam jumlah dan mutunya dibandingkan orang yang 

berpendidikan rendah (Anonimc, 2007). Sedangkan pengetahuan seseorang 

merupakan hal dominan yang sangat penting untuk membentuk tindakan yang 

akan dilakukan seseorang (Notoatmodjo, 2003). 

Berdasarkan data kependudukan Kecamatan Wonosari tahun 2006 dapat 

diketahui gambaran tingkat pendidikan masyarakat kecamatan Wonosari sebagai 

berikut: SD (18,43%) dimana laki-laki (59,8%) dan perempuan (40,2%), SLTP 

(25,20%) dimana laki-laki (38,8%) dan perempuan (61,7), SLTA (43,17%) 

dimana laki-laki (49,7%) dan perempuan (50,3%), PT (13,20%) diman laki-laki 

(35,5%) dan perempuan (64,5%). 
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Dengan adanya perbedaan pendapat antara ibu–ibu anggota posyandu 

Desa Bulan, Wonosari, Klaten dengan teori yang ada dimana pendapat tersebut 

juga dipengaruhi faktor internal, maka pada penelitian ini diharapkan responden 

dapat memberikan gambaran umum mengenai hubungan antara tingkat 

pendidikan dan pengetahuan ibu terhadap pemilihan multivitamin. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dengan adanya latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini 

dapat dirumuskan permasalahannya yaitu: 

1. Apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan pemilihan 

multivitamin? 

2. Apakah ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang vitamin dengan 

pemilihan multivitamin? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, pada penelitian ini 

mempunyai tujuan : 

1. Mengetahui apakah ada hubungan antara pendidikan ibu dengan pemilihan 

multivitamin. 

2. Mengetahui apakah ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang vitamin 

dengan pemilihan multivitamin. 
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D. Tinjauan Pustaka 

1. Vitamin 

Vitamin adalah senyawa-senyawa organik yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan normal dan mempertahankan hidup manusia yang secara alami 

tidak mampu untuk mensintesis senyawa-senyawa tersebut melalui proses 

anabolisme yang tidak tergantung faktor lingkungan kecuali udara. Senyawa-

senyawa tersebut diperlukan dan efektif dalam jumlah sedikit, tidak 

menghasilkan energi dan tidak digunakan sebagai unit pembangunan sruktur 

tubuh organisme, tetapi sangat penting untuk transformasi energi dan 

pengaturan metabolisme tubuh (Andarwulan dan Koswara, 1992). 

Multivitamin merupakan suatu formula yang terdiri dari vitamin 

tunggal, beberapa (multi) atau kombinasi dengan mineral. Vitamin-vitamin 

yang umum terkandung dalam multivitamin anak, yaitu: 

a. Vitamin larut dalam lemak 

1). Vitamin A 

Vitamin A adalah vitamin larut lemak yang pertama ditemukan. 

Secara luas, vitamin A merupakan nama generik yang menyatakan 

semua retinoid dan prekursor/provitamin A karotenoid yang 

mempunyai aktivtas biologik sebagai retinol (Almatsier, 2001). 

 Sayuran dan buah-buahan yang berwarna hijau atau kuning 

biasanya mengandung karoten. Kol miskin akan karoten, wortel,ubi 

jalar dan waluh kaya akan karoten. 

Berbagai makanan hewani seperti susu, keju, kuning telur, hati 

dan berbagai ikan yang tinggi kandungan lemaknya merupakan sumber 
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utama bagi vitamin A (retinol), demikian juga beberapa sayuran dan 

buah-buahan yang berwarna kuning atau merah terutama wortel 

(Winarno, 1992). 

Akibat kekurangan vitamin A adalah pada organ mata dapat 

menimbulkan buta senja (niktalopia), konjungtiva menjadi kerimg 

(xerosis konjungtiva), bercak bitot (bintik putih), keratomalasia 

(kornea pecah). Akibat kelebihan vitamin A antara lain: pada orang 

dewasa terjadi sakit kepala, pusing, rasa nek, rambut rontok, kulit 

mengering, tak ada nafsu makan atau anoreksia dan sakit pada tulang. 

Pada wanita menstruasi berhenti. Pada bayi terjadi pembesaran kepala, 

hidrosefalus dan mudah tersinggung (Almatsier, 2001). 

2). Vitamin D 

Vitamin D adalah nama generik dari dua molekul, yaitu 

ergokalsiferol (vitamin D2) dan kolekalsiferol (vitamin D3). Prekursor 

vitamin D adalah ergosterol (tumbuhan) dan 7-dehidrokolesterol 

(hewan). 

Vitamin D mencegah dan menyembuhkan riketsia, yaitu penyakit 

dimana tulang tidak mampu melakukan kalsifikasi. Vitamin D dapat 

dibentuk tubuh dengan bantuan sinar matahari. Bila tubuh mendapat 

cukup sinar matahari, konsumsi vitamin D melalui makanan tidak 

dibutuhkan. Bila tubuh tidak mendapat cukup sinar matahari,maka 

vitamin D perlu dipenuhi melalui makanan. 
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Fungsi utama vitamin D adalah membantu pembentukan dan 

pemeliharaan tulang bersama vitamin A dan vitamin C, hormon-

hormon paratiroid dan kalsitonin, protein kolagen, serta mineral-

mineral kalsium, fosfor, magnesium dan fluor. Fungsi khusus vitamin 

D dalam hal ini adalah membantu pengerasan tulang dengan cara 

mengatur agar kalsium dan fosfor tersedia di dalam darah untuk 

diendapkan pada proses pengerasan tulang. 

Sumber vitamin D diperoleh tubuh melalui sinar matahari dan 

makanan. Makanan hewani merupakan sumber utama vitamin D dalam 

bentuk kolekalsiferol, yaitu kuning telur, hati, mentega dan minyak 

hati ikan (Almatsier, 2001). 

Kekurangan vitamin D akan mengakibatkan gangguan 

penyerapan kalsium dan fosfor pada saluran pencernaan dan gangguan 

mineralisasi sruktur tulang dan gigi. Ada tiga jenis keadaan yang dapat 

dialami penderita kekurangan vitamin D, yaitu: ricketsia, tetani, 

osteomalasia (Winarno, 1992). 

b. Vitamin larut dalam air 

1). Vitamin C 

Vitamin C dapat berbentuk sebagai asam askorbat dan asam L-

dehidroaskorbat, yang keduanya mempunyai keaktifan sebagai vitamin 

C. Peranan utama vitamin C adalah dalam pembentukan kolagen 

interseluler. Kolagen merupakan senyawa protein yang banyak 
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terdapat dalam tulang rawan, kulit bagian dalam tulang, dentin dan 

vasculari endothelium. 

Kekurangan Vitamin C akan menyebabkan penyakit sariawan 

atau skorbut. Gejala-gejala penyakit skorbut ialah terjadinya 

pelembekan tenum kolagen, infeksi dan demam. Juga timbul sakit, 

pelunakan dan pembengkakan kaki bagian paha. Pada anak yang 

giginya telah keluar, gusinya membengkak, empuk dan terjadi 

perdarahan. 

Sumber vitamin C sebagian besar berasal dari sayuran dan buah-

buahan, terutama buah-buahan segar. Bayam, brokoli, cabe hijau, dan 

kubis juga merupakan sumber vitamin C yang baik, bahkan setelah 

dimasak. Air susu ibu yang sehat mengandung enam kali lebih banyak 

vitamin C dibanding susu sapi (Winarno, 1992). 

2). Vitamin B kompleks 

a. Vitamin B1 (Thiamin) 

Thiamin merupakan bagian dari sistem enzim yang terlibat 

dalam metabolisme hidrat arang. Vitamin ini diperlukan untuk 

metabolisme asam piruvat, yaitu zat yang dihasilkan pada 

pemecahan glikogen dalam otot untuk menghasilkan energi. 

Sumber utama thiamin di dalam makanan adalah serelia 

tumbuk/setengah giling atau yang difortikasi dengan thiamin dan 

hasilnya. Di Indonesia serelia yang dimakan sebagai makanan 

pokok adalah beras. Sumber thiamin lain adalah kacang-kacangan, 
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termasuk sayur kacang-kacangan, semua daging organ, daging 

tanpa lemak, kuning telur, unggas dan ikan (Almatsier, 2001). 

Kekurangan thiamin dapat menyebabkan polyneuritis, yang 

disebabkan terganggunya transmisi syaraf, atau jaringan syaraf 

menderita kekurangan energi. Beri-beri merupakan penyakit 

kekurangan vitamin B1 dalam masyarakat yang banyak 

mengkonsumsi beras yang mengalami penyosohan terlalu lanjut. 

Gejala kekurangan thiamin adalah hilangnya nafsu makan, berat 

badan menurun, dan terjadi gangguan pencernaan (Andarwulan 

dan Koswara, 1992). 

b.  Vitamin B2 (Riboflavin) 

Riboflavin terutama berfungsi sebagai komponen koenzim 

Flavin Adenin Dinukleotida (FAD) dan Flavin Mononukeotida 

(FMN). 

Riboflavin terdapat luas dalam makanan hewani dan nabati, 

yaitu di dalam susu, keju, daging dan sayuran berwarna hijau. 

Penggunaan serelia tumbuk atau hasil-hasil serelia yang diperkaya 

akan meningkatkan konsumsi riboflavin. 

Kekurangan riboflavin biasa terjadi secara bersaman dengan 

kekurangan vitamin larut air lain. Tanda-tanda kekurangan bisa 

terjadi sebagai akibat kekurangan zat gizi lain, atau setelah 

beberapa waktu kurang makan protein hewani dan sayuran 

berwarna hijau (Almatsier, 2001). 
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c. Niasin (Asam Nikotinat) 

Niasin adalah istilah generik untuk asam nikotinat dan 

turunan alaminya nikotinamida (niasin amida). Niasin berfungsi 

sebagai komponen koenzim Nikotinamida Adenin Dinukleotida 

(NAD) dan Nikotinamida Adenin Dinukleotida Fosfat (NADP). 

Sumber niasin adalah daging ayam, ikan, hati, ginjal, dan 

kacang tanah. Susu dan telur mengandung sedikit niasin tetapi kaya 

akan triptofan. Sayur dan buah tidak merupakan sumber niasin. 

Sebagian besar protein hewani kaya akan triptofan (Almatsier, 

2001). 

Kekurangan niasin yang parah setelah beberapa bulan akan 

mengakibatkan pellagra dengan gejala spesifik; sakit tenggorokan, 

lidah juga mulut, serta terjadi dermatitis yang sangat khas yaitu 

simetrik terutama pada bagian badan yang tidak tertutup seperti 

tangan, lengan, siku, kaki, kulit, serta leher (Winarno, 1992). 

d.  Vitamin B6 (Piridoksin, Piridoksal, dan Piridoksamin) 

Vitamin B6 terdapat di alam dalam tiga bentuk: piridoksin, 

piridoksal, dan piridoksamin 

Vitamin B6 berperan dalam bentuk PLP (pidoksal fosfat) dan 

PMP (piridoksamin fosfat) yang membantu metabolisme asam 

amino dan asam lemak, membantu perubahan triptofan menjadi 

niasin, membantu pertumbuhan dan membantu pembentukan sel 

darah merah. 
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Sumber vitamin B6 paling banyak terdapat di dalam khamir, 

kecambah, gandum, hati, ginjal, serealia tumbuk, kacang-

kacangan, kentang, dan pisang. Susu, telur, sayur, dan buah 

mengandung sedikit vitamin B6. 

Kekurangan vitamin B6 jarang terjadi dan apabila terjadi 

biasanya secara bersamaan dengan kekurangan beberapa jenis 

vitamin B-kompleks yang lain. Kekurangan vitamin B6 

menimbulkan gejala-gejala yang berkaitan dengan gangguan 

metabolisme protein, seperti: lemah, mudah tersinggung, dan sukar 

tidur (Almatsier, 2001). 

e. Vitamin B12 

 Vitamin B12 merupakan unsur esensial untuk perkembangan 

sel-sel darah merah yang normal. Vitamin B12 menjadi faktor anti-

anemia. 

Sumber vitamin B12 terdapat dalam hati, ginjal, jantung, 

daging, ikan,unggas, kerang, susu dan hasil olahannya, telur. 

Kekurangan vitamin B12 jarang terjadi karena kekurangan 

dalam makanan, akan tetapi sebagian besar sebagai akibat penyakit 

saluran cerna atau pada gangguan absorpsi dan transportasi. Karena 

vitamin B12 dibutuhkan untuk mengubah folat menjadi bentuk 

aktifnya, salah satu gejala kekurangan vitamin B12 adalah anemia 

karena kekurangan folat. Anemia perniosa terjadi pada atrofillisut-
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nya lambung yang menyebabkan berkurangnya sekresi faktor 

intrinsik (Almatsier, 2001). 

f.  Asam Pantotenat 

Peranan utama asam pantotenat adalah sebagai koenzim A 

yang diperlukan dalam berbagai reaksi metabolisme sel. Sebagai 

bagian dari asetil Ko-A, asam pantotenat terlibat dalam berbagai 

reaksi yang berkaitan dengan metabolisme karbohidrat dan lipida, 

termasuk sintesis dan pemecahan asam lemak. 

Asam pantotenat terdapat di dalam semua jaringan hewan dan 

tumbuhan. Sumber paling baik adalah hati, ginjal, kuning telur, 

khamir, daging, ikan, unggas, serealia utuh, dan kacang-kacangan. 

Kekurangan asam pantotenat adalah rasa tidak enak pada 

saluran cerna, kesemutan dan rasa panas pada kaki, muntah-

muntah, diare yang timbul sekali-sekali, rasa lelah, dan susah tidur 

(Almatsier, 2001). 

g. Folat (Asam Folat, Folasin, Pteoril Monoglutamat) 

Asam folat, sebagaimana vitamin B12, merupakan unsur 

esensial bagi perkembangan sel-sel darah merah. 

Folat terutama terdapat di dalam sayuran hijau, hati, daging 

tanpa lemak,serealia utuh, biji-bijian, kacang-kacangan, dan jeruk. 

Bahan makanan yang tidak banyak mengandung folat adalah susu, 

telur, umbi-umbian, dan buah kecuali jeruk. 
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Kekurangan folat terutama menyebabkan gangguan 

metabolisme DNA. Akibatnya terjadi perubahan dalam morfologi 

inti sel terutama sel-sel yang sangat cepat membelah, seperti sel 

darah merah, sel darah putih serta sel epitel lambung dan usus, 

vagina, dan serviks rahim. Kekurangan folat menghambat 

pertumbuhan, menyebabkan anemia megaloblastik dan gangguan 

darah lain, peradangan lidah (glossitis) dan gangguan saluran cerna 

(Almatsier, 2001). 

h. Lisin 

Lisin adalah asam amino pada jaringan otot. Lisin sangat 

penting untuk pertumbuhan anak dan perkembangan tulang, 

meningkatkan penyerapan kalsium. Lisin juga penting untuk 

kesehatan kulit. Kekurangan lisin dapat menyebabkan batu ginjal. 

Sumber lisin terdapat pada kacang, keju, telur, ikan, daging, 

susu,ubi kentang. Tanda-tanda kekurangan lisin adalah anemia, 

edema, keletihan, rambut rontok (Winarno, 1992). 

2. Mineral 

Mineral, dengan ini dimaksudkan zat-zat organik, yang seperti 

vitamin dalam jumlah kecil bersifat esensial bagi banyak proses 

metabolisme tubuh. Yang paling banyak dibutuhkan adalah Kalium (K), 

Natrium (Na), Kalsium (Ca), Magnesium (Mg), Klorida (Cl). 
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Penggunaan mineral khususnya untuk prevensi dan pengobatan 

keadaan defisiensi, terutama garam K dan Ca. Begitu pula Na, Cl dan 

fosfat yang dalam keadaan darurat juga digunakan sebagai infus. 

Fungsi masing-masing jenis mineral di dalam tubuh sangat 

berbeda. Dimana Ca dan P untuk sebagian bertanggungjawab bagi 

kekuatan kerangka, K, Mg dan P terutama membentuk sistem pendapar 

intrasellular (buffer). Na dan Cl justru memegang peranan di ruang 

ekstrasellular, antara lain  sebagai pengatur tekanan osmosis dan tekanan 

darah normal (Tjay dan Raharja, 2002). 

3. Perilaku Konsumen dan Perilaku Kesehatan 

Menurut Notoatmodjo (2003) menyatakan bahwa yang dimaksud 

perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat 

diamati dan bahkan dapat dipelajari.  

Secara lebih opersional perilaku dapat diartikan suatu respon 

organisme atau seseorang terhadap rangsangan dari luar subyek tersebut. 

Respon ini berbentuk dua macam, yakni (Notoatmodjo, 2003): 

1.Bentuk pasif adalah respon internal, yaitu yang terjadi di dalam diri 

manusia dan tidak secara langsung dapat terlihat oleh orang lain, 

misalnya: berpikir, sikap batin. 

2.Bentuk aktif, yaitu apabila perilaku itu jelas dapat diobservasi secara 

langsung, misalnya:  ibu membawa anaknya yang sakit ke puskesmas. 

Menurut Notoatmodjo (2003), faktor-faktor yang mempengaruhi 

terbentuknya perilaku dibedakan menjadi dua, yakni: 
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a. Faktor intern mencakup: pengetahuan, kecerdasan, persepsi, emosi, 

motivasi dan sebagainya yang berfungsi untuk mengolah rangsangan 

dari luar. 

b. Faktor ekstern meliputi lingkungan sekitar, baik fisik maupun non fisik 

seperti: iklim, manusia, sosial-ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya. 

Perilaku kesehatan pada dasarnya adalah suatu respon seseorang 

(organisme) terhadap stimulus yang berkaitan dengan sakit dan penyakit, 

sistem pelayanan kesehatan, makanan, serta lingkungan. 

Menurut Notoatmodjo (2003) mengajukan klasifikasi perilaku 

yang behubungan dengan kesehatan (health related behavior) sebagai 

berikut: 

a. Perilaku kesehatan (health behavior), yaitu hal-hal yang berkaitan 

dengan tindakan atau kegiatan seseorang dalam memelihara dan 

meningkatkan kesehatannya, termasuk juga tindakan-tindakan untuk 

mencegah penyakit, kebersihan perorangan, memilih makanan, sanitasi 

dan sebagainya. 

b.  Perilaku sakit (illness behavior), yaitu segala tindakan atau kegiatan 

yang dilaksanakan oleh seseorang individu yang merasa sakit, untuk 

merasakan dan mengenal keadaan kesehatannya atau rasa sakit. 

Termasuk disini juga kemampuan atau pengetahuan individu untuk 

mengidentifikasi penyakit, penyebab penyakit, serta usaha-usaha 

mencegah penyakit tersebut. 
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c. Perilaku peran sakit (the sick role behavior), yakni segala tindakan 

atau kegiatan yang dilaksanakan oleh individu yang sedang sakit untuk 

memperoleh kesembuhan. Perilaku ini, disamping berpengaruh 

terhadap orang lain, terutama kepada anak-anak yang belum 

mempunyai kesadaran dan rasa tanggungjawab tehadap kesehatannya. 

Menurut Notoatmodjo (2003), pengetahuan yang dicakup di dalam 

domain kognitif mempunyai enam tingkatan, yaitu: 

1. Tahu (Know): mengingat suatu materi yang telah dipelajari 

sebelumnya dan sesuatu yang lenih spesifik dari seluruh bahan yang 

dipelajari. 

2. Memahami (Comprehension): suatu kemampuan untuk menjelaskan 

secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat 

menginterpretasikan materi tersebut dengan benar. 

3. Aplikasi (Application): kemampuan untuk menggunakan materi yang 

telah dipelajari pada situasi atau kondisi real (sebenarnya). 

4. Analisis (Analysis): kemampuan untuk menjabarkan materi atau suatu 

objek ke dalam komponen-komponen, tetapi masih dalam suatu 

struktur organisasi tersebut, dan masih ada kaitannya satu sama lain. 

5. Sintesis (Synthesis): kemampuan untuk meletakkan atau 

menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu bentuk keseluruhan 

yang baru. 

6. Evaluasi (Evaluation): kemampuan untuk melakukan justifikasi atau 

penilaian terhadap suatu materi atau objek. 
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Praktek atau tindakan merupakan perwujudan dari sikap seseorang  

menjadi perbuatan yang nyata. Tingkat-tingkat praktek: 

a. Persepsi (Perception): mengenal dan memilih berbagai objek 

sehubungan dengan tindakan yang akan diambil. 

b. Respon Terpimpin (Guided Response): dapat melakukan sesuatu 

sesuai dengan urutan yang benar sesuai dengan contoh. 

c. Mekanisme (Mecanism): dapat melakukan sesuatu dengan benar secara 

otomatis, atau sesuatu itu telah menjadi kebiasaan. 

d. Adaptasi (Adaptation): tindakan yang sudah berkembang dengan baik, 

artinya tindakan itu sudah dimodifikasi tanpa mengurangi kebenaran 

tindakan tersebut (Notoatmodjo, 2003).  

Seorang konsumen mempunyai langkah-langkah dalam mengambil 

keputusan untuk menggunakan suatu produk, yaitu (Setiadi, 2003): 

a. Pengenalan kebutuhan, konsumen mempersepsikan perbedaan antara 

keadaan yang diinginkan dan situasi aktual yang memadai untuk 

membangkitkan dan mengaktifkan proses keputusan. 

b. Pencarian informasi, konsumen mencari informasi yang disimpan di 

dalam ingatan (pencarian internal) atau mendapatkan informasi yang 

relevan dengan keputusan dari lingkungan (pencarian eksternal). 

c. Evaluasi alternatif, konsumen mengevaluasi pilihan berkenaan dengan 

manfaat yang diharapkan dan menyempitkan pilihan hingga alternatif 

yang dipilih. 
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d. Pembelian, konsumen memperoleh alternatif yang dipilih atau 

pengganti yang dapat diterima bila perlu. 

e. Hasil, konsumen mengevaluasi apakah alternatif yang dipilih 

memenuhi kebutuhan. 

Swastha dan Irawan (1990) mengelompokkan lima macam peranan 

dalam perilaku konsumen antara lain: 

1. Initiator, yaitu individu yang mempunyai inisiatif pembelian barang 

tertentu atau yang mempunyai kebutuhan atau keinginan tapi 

mempunyai wewenang untuk melaksanakan sendiri. 

2. Influencer, yaitu individu yang mempengaruhi keputusan untuk 

membeli baik secara sengaja atau tidak sengaja. 

3. Decider, yaitu individu yang memutuskan apakah akan membeli atau 

tidak,  apa yang akan dibeli, bagaimana membelinya, kapan dan 

dimana membelinya. 

4. Buyer, yaitu individu yang melaksanakan transaksi pembelian 

sesungguhnya. 

5. User, yaitu individu yang mempergunakan produk atau jasa yang 

dibeli. 

 

E. Landasan Teori 

Tingkat pendidikan  seseorang sangat mempengaruhi kemampuan dalam 

menerima suatu informasi gizi. Seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah 

akan lebih mempertahankan tradisi-tradisi yang berhubungan dengan makanan, 
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sehingga lebih sulit menerima informasi baru tentang gizi dan semakin tinggi 

tingkat pendidikan seseorang akan semakin mudah dia menyerap informasi yang 

diterima (Suhardjo, 1996). 

Perilaku baru seseorang dapat terbentuk dimulai dari tahu terlebih dahulu 

terhadap stimulus yang berupa materi atau obyek di sekitarnya sehingga 

menimbulkan pengetahuan baru dan selanjutnya menimbulkan respon batin dalam 

bentuk sikap yang pada akhirnya menimbulkan respon lebih lanjut berupa 

tindakan atau pratek (Notoatmodjo, 2003).  

Berdasarkan Kusumawati, (2004) menyatakan bahwa tingkat pendidikan 

ikut menentukan atau mempengaruhi mudah tidaknya seseorang menerima suatu 

pengetahuan, semakin tinggi pendidikan maka seseorang akan lebih mudah 

menerima informasi-informasi tentang gizi. Dengan pendidikan gizi tersebut 

diharapkan tercipta pola kebiasaan / praktek makan yang baik dan sehat. 

Pengetahuan seseorang dapat menentukan pemilihan makanan. Dengan 

pengetahuan gizi yang cukup seseorang diharapkan dapat mengubah perilaku 

yang kurang benar sehingga dapat memilih bahan makanan bergizi serta 

menyusun menu seimbang. 

 

F. Hipotesis  

Tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu tentang vitamin dari anak Taman 

Kanak-Kanak di wilayah kecamatan Wonosari, Klaten diduga memiliki hubungan 

dengan praktek pemilihan multivitamin. 

 


	Skripsiku.pdf
	dr. M. Shoim Dasuki, M.Kes                     dra. Nurul Mu




