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ABSTRACT   

 A research on food consumption pattern source of animal protein from livestock of Pattimura 

University’s students of the faculty of Agriculture, Ambon, ihas been done  to determine the level of concern 

that the students have towards the food they consumed in regards to their activity and health. This is an 

observational research done through survey involving 100 students of the faculty of agriculture from 5 

departments as respondents. The research’s findings show that the respondents understand the benefit of 

consuming the source of animal protein  based on their needs. However, some of the respondents still have 

not  a proper consumption of source of animal protein. Because they cannot afftord it.   

Keywords : Protein Consumption Pattern of Animal Protein  

I. PENDAHULUAN 

Pangan merupakan beranekaragamnya  jenis yang dikonsumsi, mencakup pangan 

sumber energi, protein dan zat gizi lainnya dalam bentuk bahan mentah maupun pangan 

olahan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup baik kualitas maupun kuantitasnya. 

Pangan merupakan suatu susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan 

makanan yang umumnya dikonsumsi atau dimakan setiap hari dalam jangka waktu tertentu.  

Pangan yang dikonsumsi dapat berasal dari pangan pokok maupun pangan hewani. 

Pangan pokok sebagai  sumber karbohidrat umumnya diperoleh dari beras, sedangkan 

pangan sumber protein diperoleh dari daging, susu dan telur serta hasil olahannya 

disamping ikan dan produk dari laut  lainnya. Pangan sumber protein hewani ini berperan 

dan berfungsi sebagai zat pembangun struktur tubuh, pembuang racun dan sumber energy 

(Rahman 2001). 

Daging merupakan sumber protein hewani yang memiliki nilai hayati (biological 

value) yang tinggi, mengandung asam amino esensial lengkap yang sangat dibutuhkan 

namun tidak dapat disintesis dalam tubuh manusia, mengandung vitamin dan zat besi yang 

mudah diserap, memiliki nilai cerna protein yang tinggi, merupakan sumber energy karena 

kandungan lemaknya yang tinggi. Susu merupakan sumber protein penting dalam 

menunjang dan memenuhi kebutuhan gizi tubuh. Susu mengandung asam amino esensial 

lengkap, disamping lemak dan protein yang bervariasi sehingga dapat mengatasi 
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kekurangan gizi di masyarakat. Telur merupakan produk hewani sumber protein yang 

memberikan sumbangan terbesar dalam pencampaian pemenuhan gizi sumber protein. Hal 

in disebabkan karena selain kandungan gizinya yang sempurna juga mudah didapatkan 

serta harganya yang relatif murah sehingga mudah dijangkau oleh semua lapisan 

masyarakat.    

Tingkat konsumsi daging ,susu dan telur serta olahannya sangat bervariasi dalam 

masyarakat, hal ini dipengaruhi antara lain oleh tingkat pengetahuan gizi, pendapatan dan 

kesadaran akan pentingnya pemenuhan kebutuhan gizi. Produk hewani ini dapat diolah 

lebih lanjut menjadi berbagai produk pangan yang enak bergizi dan menarik sehingga 

disukai masyarakat. Gaya hidup moderen dengan aktivitas yang tinggi menuntut 

pengolahan pangan yang cepat dan sederhana  namun dapat memenuhi kebutuhan 

menyebabkan pemelihan produk pangan sumber ternak menjadi prioritas.  

Mahasiswa merupakan representasi masyarakat perkotaan yang memiliki aktivitas 

tinggi, pengetahaun gizi yang cukup baik sehingga dapat memilih makanan yang sesuai 

dengan kebutuhan namun masih dapat dijangkau secara ekonomi. Mahasiswa merupakan 

kelas masyarakat  berumur muda dengan  aktivitas tinggi, sehingga memerlukan pangan 

dengan gizi tinggi yang berasal dari produk hewani asal ternak. Status mahasiswa dengan 

tingakat kesadaran dan pengetahuan yang lebih baik tentang produk pangan hewani daging, 

susu dan telur akan tercermin dalam kesediaan membeli (pengeluaran) dan mengkonsumsi 

produk dimaksud dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.  Berdasarkan hal ini maka telah 

dilakukan penelitian tentang  Studi Pola Konsumsi Pangan Sumber Protein Hewani asal 

Ternak Pada Mahasiswa Fakultas Pertanian Unpatti. Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi sumber informasi dan menambah pengetahuan mahasiswa tentang gizi, dan bagi 

pengambil keputusan dalam perbaikan gizi dan prestasi mahasiswa. 

II. BAHAN DAN METODE 

Penelitian ini menggunakan metode survei, dilakukan di Fakultas Pertanian 

Universitas Pattimura terhadap mahasiswa pada lima jurusan yang dimiliki (Jurusan 

Budidaya Pertanian, Teknologi Hasi Pertanian, Kehutanan, Agribisnis dan Peternakan). 

Dari setiap jurusan diambil 20 mahasiswa sebagai sampel. Variabel yang diteliti 

menyangkut: 1). Pengetahuan Tentang kandungan Bahan dan   Gizi Protein Hewani asal 

ternak 2). Konsumsi Pangan Sumber Protein Hewani dan produk olahannya; 3). Frekuensi 

makan dan minum produk hewani asal ternak dan 4). Pengeluaran untuk konsumsi produk 
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sumber protein hewani asal ternak selama satu minggu terakhir. Analisa data dilakukan 

secara diskriptif.  

III. PEMBAHASAN 

3.1.Pengetahuan Tentang kandungan  Bahan dan  Gizi protein Hewani asal Ternak  

Pengetahuan tentang pangan yang dikonsusmi ikut menentukan pemilihan 

seseorang akan jenis pangan yang dikonsumsi disamping harga. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa, dari 100 mahasiswa yang diambil sebagai sampel  32% yang 

menjawab dengan benar defenisi daging dan manfaatnya, 38% menjawab benar defenisi 

susu dan manfaatnya dan 50% menjawab dengan benar defensi dan manfaat telur. (lihat 

Tabel 1). 

Tabel 1. Pengetahuan tentang defenisi dan fungsi  produk hasil ternak 

Produk 
Jumlah (%) 

Jawaban tepat Jawaban Kurang tepat Jawaban tidak tepat 

Daging 32 (32) 51 (51) 7  (7) 

Susu 3 (38) 59 (59) 3 (3 ) 

Telur 50 (50) 43 (43) 7 (7) 

Daging merupakan semua jaringan tubuh hewan dan semua produk hasil 

pengolahan semua jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan 

gangguan  kesehatan bagi yang memakannya (Soeparno, 1988).   Hadiwijoto (1984) 

menyatakan bahwa, susu adalah hasil pemerahan  dari ternak sapi perah atau dari ternak 

menyusui lainnya yang diperah secara kontinyu dan komponennya tidak dikurangi dan 

tidak ditambahkan bahan lain. Telur didefenisikan sebagai hasil sekresi organ reproduksi 

ternak unggas yang berguna untuk meneruskan kehidupan atau perkembangannya.  Telur 

merupakan salah satu produk peternakan yang relatif murah dan dapat memenuhi 

kebutuhan gizi masyarakat (Anonim, 1994).   

Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa responden relatif mengetahui tentang 

defenisi dan fungsi produk hasil ternak walaupun belum semua tepat benar. Hal ini 

disebabkan karena kurangnya kepedulian pola makan yang baik, ketidakinginan responden 

untuk mengetahui dan mencari informasi tentang pangan yang akan dikonsumsi serta 

pengaruh teman sebaya dan kebiasaan makan. Khomsan (2000), menyatakan bahwa 

kebiasaan makan dan pengaruh teman sebaya merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi seseorang dalam mengkonsumsi jenis makanan tertentu, sehingga pemilihan 
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makanan tidak lagi didasarkan pada kandungan gizi tapi hanya untuk kesenangan dan 

status.   

Secara alami komposisi gizi setiap jenis makanan memiliki keunggulan dan 

kelemahan, ada bahan makanan yang mengandung tinggi karbohidrat tetapi kurang vitamin 

dan mineral, sebaliknya ada bahan pangan yang kaya protein tetapi kurang karbohidrat, 

oleh karena itu untuk mendapatkan masukan zat gizi yang seimbang harus mengkonsumsi 

pangan dari beraneka sumber bahan pangan. Pengetahuan mahasiswa pertanian tentang zat 

gizi yang terkandung dalam bahan pangan sumber protein hewani asal ternak  yang 

dikonsumsi dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Pengetahuan tentang Nilai gizi protein Hewani Asal Ternak 

Produk 
Jumlah per Jurusan 

BDP THP AGB KHT PTR Jumlah Persentasi 

Daging 9 9 16 13 15 62 62 

Susu 10 7 11 10 14 52 52 

Telur 14 15 18 16 22 85 85 

Keterangan: BDP=Budidaya Pertanian; THP = Teknologi Hasil Pertanian; AGB=Agribisnis;                     

KHT = Kehutanan; PTR = Peternakan 

Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat pengetahuan gizi sumber protein 

hewani asal ternak berbeda. Produk yang paling diketahui komposisi gizinya adalah telur. 

Hal ini disebabkan karena telur merupakan produk hewani yang paling sering dikonsumsi, 

dengan  alasan mudah didapat, mudah diolah dan harganya terjangkau.kenyataan ini 

menunjukan bahwa responden mengetahui dan memperhatikan pola makannya karena 

sering mengkonsumsi pangan tersebut. Tingkat pengetahuan gizi seseorang berpengaruh 

terhadap sikap dan prilaku dalam memilih makanan, yang menentukan mudah tidaknya 

seseorang memahami manfaat kandungan gizi dari makanan yang dikonsumsi 

(Sediaoetama, 2004). 

3.2. Konsumsi Pangan Sumber Protein Hewani Asal Ternak  dan produk olahannya 

Secara umum konsumsi pangan sumber protein hewani asal ternak dipengaruhi 

oleh faktor ekonomi, social, budaya, ketersediaan dan produksi pangan.  Hasi penelitian 

tentang jenis pangan yang umumnya dikonsumsi responden dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Konsumsi Pangan Sumber Protein Hewani Asal Ternak 

Prodi 

Jenis konsumsi 

Daging 
Daging 

telur 

Daging 

susu 

Daging 

susu telur 
Susu 

Susu 

telur 
Telur 

Agribisnis 0 1 1 11 4 2 1 

BDP 1 3 0 23 1 2 0 

Kehutanan 0 2 0 14 3 1 0 

Peternakan 0 1 1 14 0 4 0 

THP 2 1 0 13 2 2 0 

Total 3 8 2 65 10 11 1 

Hasil penelitian terlihat bahwa responden mengkonsumsi semua produk asal 

ternak  yaitu daging susu dan telur (65%). khomsan (2000), menyatakan tingkat 

pengetahuan seseorang berpengaruh terhadap sikap dan prilaku dalam memilih makanan, 

yang menentukan mudah tidaknya seseorang memahami manfaat dari makanan yang 

dikonsumsi. Meskipun demikian ada responden yang mengkonsumsi produk asal ternak ini 

dalam jumlah yang sedikit/rendah dan tidak teratur. Alasannya adalah tidak semua 

responden  tinggal bersama orang tua (46%)  tetapi indekos, di asrama mahasiswa maupun  

di rumah saudara (54%). Jenis daging yang paling banyak dikonsumsi adalah daging ayam, 

karena murah, mudah diperoleh disekitar tempat aktivitas. Pemenuhan pangan sumber 

protein asal ternak bukan hal yang mudah bagi responden, karena kesibukan tugas dan 

kegiatan perkuliahan, walaupun sebenarnya sumber protein hewani yang terpenuhi baik 

akan berpengaruh terhadap peningkatan perhatian dan kemampuan untuk belajar lebih baik.  

Tabel 4.    Konsumsi  Produk Olahan Sumber Protein Hewani asal Ternak  

Produk Olahan  
Jumlah per jurusan Jumlah 

responden 
Presentase 

PTR KHT AGB THP BDP 

Daging        

-Sosis 10 7 8 3 3 31 31,0 

-Abon 6 3 2 2 3 16 16,0 

-Nugget 9 5 3 4 2 23 23,0 

-Bakso 5 2 1 3 4 15 15,0 

-Dendeng 4 0 0 3 0 7 7,0 

-Tidak menjawab 0 4 0 2 2 8 8,0 

Susu        

-Susu kental 

manis 

15 10 12 11 5 53 53,0 

-Susu bubuk 

sachet 

9 12 9 3 5 58 58,0 

-Es krim 2 0 1 2 1 6 6,0 

-Tidak menjawab 0 1 0 1 1 3 3,0 
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Produk Olahan 
Jumlah per jurusan Jumlah 

responden 
Persentase 

PTR KHT AGB THP BDP 

Telur        

-Telur saus 10 7 9 3 1 30 30,0 

-Telur asin 5 4 5 3 4 21 21,0 

-Goreng, rebus 15 9 6 4 3 37 37,0 

-Tdk menjawab 2 4 2 2 2 12 12,0 

Keterangan: PTR = Peternakan; KHT = Kehutanan ; AGB = Agribisnis; THP = Teknologi Hasil Pertanian, 

BDP = Budidaya Pertanian. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa produk olahan daging yang paling banyak 

dikonsumsi adalah sosis (31%), Susu dalam bentuk susu bubuk sachet (58%) dan telur 

dalam bentuk  yang umum dijual di tempat/warung makan. Kenyataan menunjukan bahwa 

produk olahan yang dikonsumsi merupakan produk yang mudah diperoleh disekitar tempat 

tinggal maupun aktivitas mahasiswa dan harganya dapat terjangkau. 

3.3. Frekuensi Makan dan Minum Produk Hewani Asal Ternak 

Frekuensi makan dan minum adalah jumlah kali makan dan minum dalam jangka 

waktu tetentu (hari). Ini merupakan sebuah kejadian berulang. Hasil penelitian frekuensi 

makan pangan sumber protein hewani asal ternak dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. Frekuensi Makan dan Minum dari Pangan Sumber Protein 

Hewani Asal Ternak 

Frekuensi Makan Daging Frekuensi Persen 

Selalu 21 21 

Sering 48 48 

Jarang 15 15 

Total 86 86 

Frekuensi Minum Susu   

Selalu 20 20 

Sering 28 28 

Jarang 7 7 

Total 54 54 

Frekuensi Makan Telur   

Selalu 39 39 

Sering 42 42 

Jarang 7 7 

Total 88 88 

Hasil penelitian menunjukan responden yang diambil sebagai sampel dalam 

penelitian ini mengkonsumsi pangan sumber protein hewani asal ternak dan produk 

olahannya bervariasi,frekuensinya dari jarang sampai selalu.  Hal ini menunjukan bahwa 

jika mempunyai kesempatan  dan mampu membeli maka produk ini akan selalu dikonsumsi 

karena mengetahui manfaatnya bagi kebutuhan dan kesehatan. Frekuensi tebanyak yang 
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dikonsumsi adalah telur (88%) dan daging (86%).  Hal ini dipengaruhi oleh mudahnya 

mengolah telur  dalam banyak ragam/variasi masakan.lur merupakan alternatif utama dalam 

usaha memenuhi kebutuhanpangan berkualitas akan protein hewani. Hal ini dusebabakan 

peredaran telur mudah menjangkau semua lapisan masyarakat,dapat dibeli dalam bentuk 

butiran dengan harga yang terjangkau, (Yuwanta,2010). Umumnya daging yang 

dikonsumsi adalah daging ayam karena lebih murah dari daging lain dan lebih banyak 

tersedia di lingkungan tempat aktivitas mahasiswa.  Frekuensi makan yang baik hendaknya 

dimulai dari sarapan pagi sebelum beraktivitas, makan siang sebelum lapar dan makan 

malam sebelum tidur. Sarapan sangat dibutuhkan oleh manusia untuk beraktivitas sejak 

pagi hinggaa petang. Sepertiga kebutuhan energy disuplay dari sarapan, sisanya dari asupan 

makan siang dan malam. Sarapan bukan hanya makan pagi, tetapi kebutuhan gizi perlu 

diperhatiakan baik karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. (Hardinsyah,2015). 

3.4. Pengeluaran untuk Konsumsi Pangan Sumber Protein Hewani Asal Ternak 

Konsumsi pangan sangat ditentukan oleh pendapatan disamping kebiasaan makan 

dan ketersediaan. Hasil penelitian tentang besarnya pengeluaran pangan sumber protein 

hewani asal ternak dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6. Jumlah pengeluaran untuk pangan sumber protein hewani  

 

Jenis konsumsi 
Jumlah per jurusan Total 

responden 
Persentase 

PTR KHT AGB THP BDP 

-<20.000 10 9 9 5 1 34 34,0 

-20.000-50.000 6 6 5 13 2 32 32,0 

->50.000 8 2 5 1 4 21 21,0 

-Tidak 

Menjawab 
2 3 2 3 4 13 13,0 

Rata-rata pengeluaran untuk pangan sumber protein hewani asal ternak berkisar 

antara Rp.20.000 – Rp.50.000 per minggu (32%), meskipun ada yang masih dibawahnya 

(34%), dan diantasnya (21%). pengeluaran ini setara dengan kemampuan mahasiswa yang 

umumnya memperoleh uang dari kiriman orang tua.  

Tingkat pendapatan merupakan faktor yang menentukan kualitas dan kuantitas 

makanan yang dikonsumsi. Peningkatan pendapatan akan berpengaruh terhadap 

pengeluaran konsumen dimana jika pendapatan meningkat maka konsumen akan 

membelanjakan pendapatan untuk pangan dengan alokasi lebih kecil, sebaliknya bila 

pendapatan menurun alokasi belanja pangan semakin meningkat (Soekirman,2000). 
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Selanjutnya dikatakan bahwa keluarga dengan penghasilan cukup atau tinggi lebih mudah 

dalam menentukan pemilihan bahan pangan sesuai syarat mutu yang baik.  

IV. KESIMPULAN  

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, mahasiswa fakultas pertanian 

Universitas Pattimura mengetahui akan manfaat mengkonsumsi pangan sumber protein 

hewani asal ternak untuk pertumbuhan dan aktivitas tetapi kesempatan dan kemampuan 

mengkonsumsi sesuai kebutuhan belum terlaksana oleh karena kempampuan memperoleh 

belum maksimal. 
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