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karbohidrat yang dikonsumsi mahasiswa

Jenis Makanan
Persentase Frekuensi Jajan Jumlah

(%)Selalu Sering Kadang-
kadang Jarang Tidak

pernah
 Nasi 300 g

(laki-laki)
 Nasi 200 g

(perempuan)
49,0 29,4 16,7 5,9 0 100

Mie / pasta 1
bungkus 3,9 31,4 45,1 19,6 0 100
Roti 3 potong
sedang 0 15,7 45,1 33,3 5,9 100
Biskuit 50 gram 0 9,8 31,4 39,2 19,6 100
Umbi-umbian
150 gram 0 5,9 17,6 47,1 29,4 100

Tabel 1 Jumlah Makanan Pokok yang di Konsumsi

disajikan pada Tabel 1.

Jenis jajanan makanan sumber protein

hewani yang dikonsumsi sudah cukup variatif.

Jenis jajanan sumber protein adalah sebagian

kecil mahasiswa selalu mengkonsumsi daging

sapi, dan ikan segar serta hasil laut masing-

masing  sebanyak 2.0%, daging ayam dan susu

masing-masing 13.7%,  telur sebanyak 11.8%.

Sumber protein hewani yang lebih sering

dikonsumsi lebih dari setengahnya mahasiswa

adalah telur.

Jenis jajanan makanan sumber protein

nabati hanya sebagian kecil mahasiswa yang

selalu mengkonsumsi protein nabati yaitu

11.8% tahu dan 5.9 % tempe. Sumber protein

nabati yang lebih sering dikonsumsi kurang dari

setengahnya mahasiswa adalah tahu dan tempe,

dan jajanan sumber protein nabati yang kadang-

kadang dan jarang dikonsumsi adalah kacang

tanah, kacang hijau dan oncom.

Jenis jajanan makanan sumber vitamin

dan mineral  hanya sebagian kecil mahasiswa

yang selalu mengkonsumsi sayuran.  Sayuran

yang sering di konsumsi mahasiswa kurang dari

setengahnya adalah wortel, kangkung dan

buncis.Sebagian kecil

mahasiswa sering mengkonsumsi bayam dan

kacang panjang.Jenis Makanan Jajanan Buah

Sumber Vitamin dan Mineral disajikan pada

Tabel 2.

Jenis
Makanan

Persentase Frekuensi Jajan (%)
Jumlah

(%)Selalu Sering
Kadang-
Kadang

Jarang
Tidak

Pernah
Buah- buahan
Segar

13,7 29,4 47,1 5,9 3,9 100

Buah-buahan
potong

9,8 35,3 39,2 9,8 5,9 100

Tabel 2. Jenis Makanan Jajanan Buah

Berdasarkan Tabel 2, mahasiswa

sebagian kecil selalu jajan buah berupa buah

segar maupun potong, dan sebagian kecil lagi

jarang jajan buah-buahan serta tidak pernah


