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ABSTRAK 

Gaya hidup modern yang tidak sehat dapat mengakibatkan tingkat 

kesehatan manusia menurun. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk hidup 

sehat tanpa meninggalkan dunia modern adalah dengan menerapkan pola makan 

vegetarian. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari apakah ada perbedaan 

Indeks Massa Tubuh (IMT) dan status anemia pada vegetarian dan nonvegetarian. 

Desain penelitian cross sectional, rancang bangun observasional 

komparasi. Pengambilan sampel secara purposive sampling terhadap 80 orang 

vegetarian dan 80 orang nonvegetarian. Data primer berupa karakteristik 

responden diperoleh melalui kuesioner, IMT diperoleh dari pengukuran berat 

badan menggunakan bathroom scale dan pengukuran tinggi badan menggunakan 

microtoise, kadar Hb diperoleh melalui pengambilan sampel darah menggunakan 

alat uji Hb digital, pola konsumsi diperoleh melalui food frequency questionnaire, 

tingkat konsumsi diperoleh melalui food recall 2x24 hours. Data tersebut diolah 

dan disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan tabulasi silang, kemudian 

dianalisis menggunakan uji statistic independent t-test dan uji chi-square. Data 

sekunder berupa gambaran umum lokasi penelitian. 

Hasil penelitian menunjukkan sebagian besar responden berumur 18-40 

tahun, jenis kelamin terbanyak responden vegetarian adalah laki-laki dan jenis 

kelamin terbanyak responden nonvegetarian adalah perempuan. Sebagian besar 

responden memiliki tingkat pendidikan tamat SMA,bekerja sebagai karyawan 

swasta dan memiliki pendapatan di atas UMR Kota Surabaya tahun 2012. 

Karakteristik responden yang sama adalah jenis kelamin (p = 1,000) dan 

pendapatan (p = 0,608), yang tidak sama adalah umur (p = 0,000), pendidikan (p = 

0,000), dan pekerjaan (p = 0,000). Asupan zat gizi responden yang sama adalah 

energy (p = 0,413), karbohidrat (0,421), dan protein (0,354), yang tidak sama 

adalah lemak (p = 0,021) dan zat besi (p = 0,000). IMT responden tergolong 

normal, yaitu 18,50 – 24,99. Nilai rata-rata kadar Hb responden vegetarian sebesar 

13,84 g/dl, responden nonvegetarian sebesar 13,30 g/dl dan prevalensi anemia 

masing-masing responden sebesar 13,75% dan 15%. Hasil analisis statistik 

menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan IMT responden vegetarian dan 

nonvegetarian (p = 0,183). Tetapi ada perbedaan kadar Hb responden vegetarian 

dan nonvegetarian (p = 0,023). 
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