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I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara agraris yang mengandalkan sektor pertanian
sebagai basis utama dalam perekonomian nasional. Sektor pertanian
merupakan sumber penghidupan bagi sebagian besar penduduk di Indonesia,
baik sebagai mata pencaharian, sebagai penghasil bahan pangan, sumber
pendapatan, sebagai bahan baku industri, dan sebagai basis perekonomian
(Pelengkahu et al, 2021). Oleh karena itu, sektor pertanian memiliki posisi
yang strategis dalam pembangunan nasional. Pembangunan sektor pertanian
sebagai bagian dari pembangunan nasional kemudian diarahkan pada
pertanian yang maju, tangguh, dan efisien yang bertujuan untuk mendukung
pembangunan daerah dan memperluas lapangan kerja. Apabila pembangunan
sektor pertanian dilaksanakan dengan baik, maka sebagian besar masalah dan
persoalan negara dapat teratasi (Hafsah, 2011).
Sektor pertanian juga memiliki permasalahan yang berat. Permasalahan
yang mendominasi yaitu penyempitan lahan usahatani dan kemiskinan,
utamanya di daerah Pulau Jawa yang merupakan daerah terbesar penghasil
bahan pangan, terutama beras (Umanailo, 2016). Konversi lahan usahatani di
Pulau Jawa menurunkan tingkat penguasaan lahan, hal tersebut mencerminkan
suatu ketidakmerataan dan ketidakadilan yang merupakan hambatan serta
masalah dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat di pedesaan.
Konversi lahan merupakan pengubahan fungsi seluruh atau sebagian kawasan
lahan dari fungsi semula, hal ini memberikan dampak negatif terhadap potensi
lahan itu sendiri dan lingkungan. Fenomena konversi lahan ini menyebabkan
menurunnya produksi hasil pertanian.
DAS (Daerah Aliran Sungai) merupakan wilayah daratan yang
merupakan kesatuan dari sungai dan anak-anak sungai yang dibatasi oleh
punggung bukit atau gunung yang menangkap, menampung, dan menyimpan
air hujan kemudian dialirkan melalui saluran menuju suatu titik yang biasanya
berada di muara sungai (Latuamury, 2020). Daerah Aliran Sungai merupakan
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faktor penentu kondisi sumber daya air di suatu wilayah, sehingga berpotensi
menimbulkan dampak yang besar terhadap ketahanan pangan wilayah yang
dilalui. DAS Samin adalah bagian dari DAS Bengawan Solo yang terletak di
wilayah Kabupaten Karanganyar, dimana wilayah ini salah satu sektor
utamanya adalah produksi padi. Pada SK Menteri Kehutanan No.
328/Menhut-II/2009 dijelaskan bahwa DAS Samin merupakan salah satu dari
108 DAS kritis di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya erosi dan
sedimentasi di daerah hulu hingga daerah hilir sehingga berpotensi terjadi
bencana longsor dan banjir. Nilai rata-rata erosi di DAS Samin yaitu sebesar
57,4 ton/ha/tahun (Kusumandari, 2020). Menurut data BPTKP DAS Solo,
nilai sedimentasi DAS Samin sebesar 0,01 mm. Berikut merupakan data luas
lahan kritis menurut kecamatan di Kabupaten Karanganyar.
Tabel 2. Luas lahan Kritis Menurut Kecamatan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2018
Nama Sungai

Luas

Kecamatan
(Ha)
Jatipuro
Jatiyoso
Jumapolo
Jumantono
Matesih
Tawangmangu
Ngargoyoso
Karangpandan
Karanganyar
Tasikmadu
Jaten
Colomadu
Gondangrejo
Kebakkramat
Mojogedang
Kerjo
Jenawi
Kabupaten Karanganyar

Walikan
Walikan, Jlantah, samin
Walikan, Jlantah
Samin
Samin
Samin, Grompol
Grompol, Mungkung
Grompol, Mungkung
Samin, Grompol
Grompol, Mungkung
Samin, Grompol
Pepe
Pepe
Grompol, Mungkung
Grompol, Mungkung
Mungkung, Kenatan
Kenatan

3
384
465
223
17
1301
663
254
108
36
2
279
93
15
28
137
813
4818

Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar 2018
Berdasarkan Tabel 1, luas lahan kritis menurut kecamatan 2018 di
Kabupaten Karanganyar adalah 4.818 ha. DAS Samin merupakan daerah
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lahan kritis terbesar di Kabupaten Karanganyar yang melewati beberapa
kecamatan antara lain Tawangmangu, Matesih, Jumantono, dan Karanganyar.
Menurut data BPUSDATARU (2020), DAS Samin memiliki luas sebesar
33.670 ha dengan panjang sungai yaitu 53,8 km. Pada Kecamatan
Tawangmangu, DAS Samin memiliki luas sebesar 884,6 ha, sedangkan DAS
Grompol memiliki luas sebesar 416,4 ha. Hal tersebut menunjukkan bahwa
DAS Samin memiliki luas terbesar dari daerah kritis lainnya yang ada di
Kabupaten Karanganyar. Penduduk yang tinggal di sekitar DAS Samin
mayoritas bermatapencaharian sebagai petani padi.
Permasalahan yang terjadi di DAS Samin yaitu tekanan penduduk yang
berat yang menyebabkan turunnya daya dukung dan fungsi DAS. Pembabatan
hutan, alih fungsi lahan di wilayah DAS, penggunaan sumberdaya alam yang
melampaui batas kemampuan DAS tanpa memperhatikan kaidah konservasi
tanah menyebabkan terganggunya sistem hidrologis di DAS Samin (Budiarti
et al, 2017). Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya daerah tangkapan
curah hujan, resapan, dan penyimpanan air. Akibat terganggunya ekosistem
di DAS Samin maka menimbulkan bencana seperti kekeringan, banjir, tanah
longsor, dan lahan kritis. Hal tersebut menimbulkan kerugian pada sektor
pertanian, karena seringkali mengakibatkan kerusakan lahan dan petani
mengalami gagal panen hingga mengalami kerugian yang cukup besar. Petani
akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pendapatan
rendah. Tingkat pendapatan petani yang rendah akan menyebabkan
kesejahteraan rumah tangga petani rendah pula (Sinaga, 2013).
Petani sebagai subjek dalam bidang pertanian mempunyai peran yang
sangat penting dalam kecukupan serta ketersediaan bahan pangan pada tingkat
nasional, wilayah, ataupun rumah tangga. Petani memiliki posisi yang strategis
dalam ketahanan pangan, karena petani berperan sebagai produsen sekaligus
konsumen. Dengan kata lain petani harus dapat memenuhi kebutuhan pangan
mereka sendiri (Haryanti et al, 2015). Pangan merupakan kebutuhan dasar dan
bagian dari hak asasi manusia. Manusia pada dasarnya memerlukan energi
untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Pemenuhan energi tersebut didapat
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melalui pangan yang dikonsumsi. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2012 tentang pangan, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber
hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan,
perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang digunakan
sebagai makanan atau minuman untuk konsumsi manusia. Kebutuhan
masyarakat akan bahan pangan semakin meningkat seiring dengan semakin
bertambahnya jumlah penduduk. Maka dari itu ketersediaan pangan harus
seimbang dengan permintaan pangan supaya tercipta ketahanan pangan
masyarakat.
Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi ketersediaan pangan
masyarakat adalah kondisi geografis wilayah (Pratama et al, 2018). Kabupaten
Karanganyar memiliki kondisi alam yang mendukung dalam pengembangan
bidang pertanian. Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten
dengan jumlah produksi padi yang cukup tinggi di Jawa Tengah. Pada
kenyataannya program ketahanan pangan belum mampu sepenuhnya terlepas
dari padi sebagai komoditas utama yang strategis, hal tersebut tersurat dalam
rumusan pembangunan pertanian bahwa padi merupakan sasaran produksi
komoditas utama tanaman pangan dan cadangan pangan pemerintah
(Yuminarti, 2018). Berikut merupakan jumlah produksi padi di Kabupaten
Karanganyar pada tahun 2020.
Tabel 3. Luas Panen dan Produksi Padi Sawah Menurut Kabupaten dan Kota
Tahun 2020
Kabupaten
Luas Panen (Ha)
Produksi (Ton)
Sragen
108.954
723.671,68
Klaten
66.729
370.057,03
Wonogiri
63.142
353.816,11
Sukoharjo
46.023
314.992,36
Karanganyar
43.452
262.399,70
Boyolali
49.191
236.823,5
Surakarta
39,44
243,74
Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah 2021
Kabupaten Karanganyar adalah salah satu kabupaten penyangga produksi
padi di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2020, Kabupaten Karanganyar
merupakan kabupaten dengan jumlah produksi padi dengan urutan ke lima di
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Karesidenan Surakarta. Kabupaten Karanganyar adalah salah satu kabupaten
penyangga produksi padi di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2020
Kabupaten Karanganyar memiliki luas panen padi sebesar 43.452 hektar
dengan jumlah produksi padi sebesar 262.399,70 ton dan jumlah produktivitas
padi sebesar 60,39 ku/ha.
Besarnya produksi padi di Kabupaten Karanganyar juga diikuti dengan
pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Karanganyar. Jumlah penduduk
yang semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan bahan pangan juga
meningkat yang akan menjadi permasalahan umum dalam aspek ketersediaan
pangan. Pada teori Malthus disebutkan bahwa suatu saat nanti jumlah produksi
pangan tidak dapat mengimbangi kebutuhan manusia terhadap pangan lagi,
karena laju pertumbuhan penduduk seperti deret ukur sedangkan laju
pertumbuhan pangan seperti deret hitung. Artinya laju pertumbuhan penduduk
lebih cepat daripada laju pertumbuhan pangan (Kasau, 2018). Tingkat
ketersediaan pangan berhubungan dengan luas panen dan produksi bahan
pangan. Berikut Tabel 3. yang menyatakan luas panen dan produksi tanaman
pangan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020.
Tabel 4. Luas Panen dan Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten
Karanganyar Tahun 2020
Komoditi Pangan
Luas panen (ha)
Produksi (ton)
Ubi Kayu
2.401
73.604
Ubi Jalar
753
292.039
Kedelai
202
361
Kacang Tanah
1.901
3.280
Padi
55.334
333.306
Jagung
3.209
21.658
Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2021
Berdasarkan Tabel 3, diketahui bahwa komoditas padi merupakan
komoditas utama yang dikonsumsi oleh masyarakat di Kabupaten
Karanganyar yaitu dengan luas panen 55.334 ha dan produksi 333.306 ton,
termasuk di Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Matesih, dan Kecamatan
Karanganyar yang merupakan kecamatan yang berada di DAS Samin
Kabupaten Karanganyar. Komoditas pangan selain padi memiliki luas panen
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dan produksi yang masih rendah. Dilihat dari perilaku konsumsinya,
masyarakat di DAS Samin menjadikan beras yang berasal dari padi sebagai
sumber utama gizi daripada bahan pangan lainnya, lebih dari setengah asupan
kalori tubuh berasal dari konsumsi beras. Maka dari itu dalam pengeluaran
untuk konsumsi, beras memiliki posisi yang menonjol. Luas lahan dan jumlah
produksi padi yang ada sangat mempengaruhi kecukupan akan kebutuhan
konsumsi pangan pokok masyarakat. Lahan sawah ditanami padi sebanyak 23 kali dalam setahun. Luas lahan dan produksi padi menurut kecamatan di
Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 5. Luas panen dan Produksi padi di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
Luas Panen
Produksi
Kecamatan
(Ha)
(Ton)
Jatipuro
2.725
16.395
Jatiyoso
3.000
18.106
Jumapolo
3.183
19.202
Jumantono
2.846
17.158
Matesih
3.696
22.314
Tawangmangu
598
3.654
Ngargoyoso
783
4.697
Karangpandan
4.214
25.446
Karanganyar
3.987
23.907
Tasikmadu
5.735
34.487
Jaten
3.317
20.034
Colomadu
1.356
8.177
Gondangrejo
3.684
22.012
Kebakkramat
6.055
36.530
Mojogedang
5.358
32.168
Kerjo
3.149
19.046
Jenawi
1.650
9.974
Kabupaten Karanganyar
55.334
333.306
Sumber : Badan Pusat Statistika Kabupaten Karanganyar 2021
Berdasarkan Tabel 4, diketahui produksi padi di Kabupaten Karanganyar
pada tahun 2020 yaitu sebesar 333.558 Ton dengan luas panen sebesar 55.334
Ha. Pada umumnya rumah tangga akan mengalokasikan pendapatannya guna
memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu yaitu pangan dibandingkan dengan
kebutuhan lain (Azizah et al, 2019).
Menurut Susilowati et al (2012), Petani jawa pada umumnya hanya
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menguasai lahan pertanian yang tidak luas atau kurang dari setengah hektar,
dengan lahan yang tidak luas maka produksinya juga rendah sehingga
pendapatan petani dari usahatani rendah. Pendapatan petani yang rendah tidak
memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tingkat pendapatan
yang rendah pada petani akan mempengaruhi pengeluaran dan tingkat
konsumsi pada rumah tangga petani.
Dalam memenuhi kebutuhan, suatu rumah tangga melakukan pengeluaran
untuk pembelanjaan rumah tangga baik pembelanjaan pangan ataupun
pembelanjaan non pangan. Besar pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan
indikator dalam kesejahteraan suatu rumah tangga. Pengeluaran pangan
berhubungan dengan kondisi ketahanan pangan rumah tangga. Semakin tinggi
proporsi pengeluaran pangan suatu rumah tangga, artinya semakin rendah
tingkat kesejahteraan rumah tangga tersebut. Dari data persentase pengeluaran
rata-rata per kapita perbulan untuk makanan dan bukan makanan di Kabupaten
Karanganyar Tahun 2020, konsumsi bahan pangan di Kabupaten Karanganyar
di dominasi oleh Konsumsi Padi-padian yaitu sebesar 5,03% dari total
pengeluaran

pangan.

Persentase

pengeluaran

pangan

di Kabupaten

Karanganyar lebih rendah dibandingkan persentase pengeluaran non pangan
yaitu sebesar 46,13% untuk pengeluaran pangan dan 53,86% untuk
pengeluaran non pangan (BPS Kabupaten Karanganyar, 2021).
Menurut Safitriawati (2020), pengeluaran konsumsi digunakan untuk
memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga sehari-hari. konsumsi pangan
yang cukup merupakan syarat wajib untuk mewujudkan ketahanan pangan.
Penyelenggaraan terkait hal tersebut telah di jelaskan dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi. Di
dalam peraturan pemerintah tersebut dijelaskan tentang ketahanan pangan,
dimana ketahanan pangan merupakan kondisi saat pangan terpenuhi bagi
negara sampai dengan tingkat perseorangan. Tingkat konsumsi pangan
umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu akses
ekonomi. Dengan memiliki akses ekonomi yang baik, maka petani menjadi
lebih sejahtera dan berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas pangan yang
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dikonsumsi rumah tangga petani. Indikasi tercukupinya kebutuhan pangan
dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan energinya. Semakin tinggi nilai gizi
pangan berupa energi yang dikonsumsi, maka tingkat konsumsi energi juga
akan meningkat dan mempengaruhi tingkat ketahanan pangan rumah tangga
(Arida et al, 2015).
Tingkat ketahanan pangan suatu rumah tangga petani juga dipengaruhi
oleh geografi wilayah. Daerah Aliran Sungai merupakan wilayah yang rawan
mengalami degradasi lahan karena aliran sungai, hal tersebut mempengaruhi
produktivitas lahan pertanian milik petani setempat dan menyebabkan
pendapatan menjadi rendah sehingga perekonomian petani padi di DAS Samin
kurang sejahtera. Ketersediaan dan konsumsi menjadi kurang baik dalam
jumlah maupun mutu keragamannya, demikian pula dengan petani di DAS
Samin yang sebagian besar masih berpenghasilan rendah sehingga
mempengaruhi pemenuhan gizi karena pengeluaran pangannya yang akan
menentukan tingkat konsumsi rumah tangganya. Rumah tangga dengan
penghasilan rendah memiliki proporsi pengeluaran pangan yang besar, namun
hanya memikirkan kuantitas pangan saja dan kurang memperhatikan kualitas
atau kandungan gizi makanan yang dikonsumsi. Kondisi tersebut akan
mempengaruhi ketahanan petani di DAS Samin. Berdasarkan latar belakang
tersebut mendorong peneliti untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan
rumah tangga petani, khususnya petani padi di Daerah Aliran Sungai lebih
lanjut dengan pelaksanaan penelitian yang berjudul “Analisis Ketahanan
Pangan Rumah Tangga Petani Berdasarkan Proporsi Pengeluaran dan
Konsumsi Energi di DAS Samin Kabupaten Karanganyar”.
B. Rumusan Masalah
Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdapat di Indonesia salah satunya
yaitu DAS Samin. DAS Samin mengalir dari daerah Gunung Lawu Kabupaten
Karanganyar. Dalam SK Menteri Kehutanan No. 328/Menhut-II/2009
disebutkan bahwa DAS Bengawan Solo hulu adalah salah satu DAS kritis di
Indonesia dari 108 DAS lainnya. DAS (Daerah Aliran Sungai) Samin
merupakan DAS dari DAS Bengawan Solo hulu (BPDASHL, 2015).
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Wilayah DAS Samin merupakan wilayah kritis yang rawan bencana, hal
ini ditunjukkan dengan tingginya erosi dan sedimentasi yang dapat memicu
terjadinya longsor di daerah hulu serta banjir didaerah hilir (Budiarti, 2017).
Permasalahan di DAS Samin yaitu menurunnya fungsi dan daya dukung DAS
yang diakibatkan oleh kegiatan manusia terkait pemanfaatan sumberdaya
alam. Hal tersebut mengakibatkan degradasi serta kerusakan lahan di DAS
Samin. Terganggunya fungsi hidrologis ekosistem DAS ini menyebabkan
tangkapan curah hujan, daerah resapan, dan penyimpanan air menjadi sangat
berkurang. Bisa dikatakan sistem penyalurannya di DAS Samin menjadi
sangat boros sehingga mengakibatkan bencana banjir di musim penghujan
(Budiarti et al, 2017).
Dari hasil survei lapangan, sebagian besar daerah DAS Samin adalah
lahan pertanian, artinya sebagian besar dari penduduk di DAS Samin
bergantung kepada usaha pertanian. Penduduk sekitar memanfaatkan lahan
yang berada di sekitar Daerah Aliran Sungai Samin untuk usahatani padi.
Dengan adanya aliran dari hulu ke hilir di Daerah Aliran Sungai Samin dapat
mempengaruhi usahatani penduduk sekitar, karena kondisi geografis dapat
mempengaruhi rendah atau tingginya produktivitas usahatani. Daerah aliran
sungai rawan terjadi longsor dan banjir, sehingga menimbulkan kerusakan
pada lahan pertanian yang ada di sekitarnya. Dengan adanya kerusakan lahan
akan berdampak terhadap rendahnya produktivitas usahatani di daerah DAS
(BP2TP DAS, 2003). Produktivitas lahan pertanian yang berada di DAS
Samin yaitu sebesar 30%. Rendahnya produktivitas lahan di DAS Samin
karena di kawasan kanan kiri aliran sungai cenderung tidak memiliki
sempadan atau area yang ada di kanan kiri sungai yang biasanya ditanami
tanaman berkayu yang berfungsi untuk menjaring sedimen, mengendalikan
run off, dan mencegah erosi (Aprilia, 2017).
Produktivitas usahatani akan berpengaruh terhadap pendapatan rumah
tangga petani yang selanjutnya mempengaruhi keberlanjutan hidup petani
hubungannya dengan ketahanan pangan petani, karena jika pendapatan petani
rendah maka kemampuan petani untuk mencukupi kebutuhan pangannya juga
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rendah. Pendapatan rumah tangga yang mencukupi untuk memenuhi
kebutuhan hidup merupakan salah satu kunci mencapai ketahanan pangan.
Kondisi ekonomi rumah tangga dan pola distribusi pendapatan menentukan
pengeluaran rumah tangga. Pendapatan yang rendah mengakibatkan daya beli
menjadi rendah, sehingga rumah tangga tidak mampu membeli kebutuhannya
secara optimal.
Pendapatan akan mempengaruhi pengeluaran, pengeluaran rumah tangga
terbagi menjadi dua yaitu pengeluaran rumah tangga untuk pangan dan
pengeluaran rumah tangga untuk bukan pangan (Supriadi et al, 2020). Rumah
tangga petani yang berpendapatan rendah akan mendahulukan pengeluarannya
untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Sebagian besar pengeluarannya
dialokasikan untuk konsumsi pangan dan tentu jumlah uang yang dibelanjakan
juga rendah (Arida, 2015). Hal ini mengakibatkan proporsi pengeluaran untuk
pangan lebih besar daripada untuk non pangan. Semakin tinggi jumlah proporsi
pengeluaran pangan, maka tingkat kesejahteraan rumah tangga petani relatif
rendah (Suhaimi, 2019). Rendahnya pendapatan rumah tangga petani,
mengakibatkan proporsi pengeluaran untuk pangannya menjadi besar. Namun
pangan yang dikonsumsi tidak mencukupi pemenuhan gizinya karena rumah
tangga petani tidak terlalu memperhatikan kualitas pangan yang dikonsumsi,
melainkan hanya mementingkan kuantitas pangan untuk menghilangkan rasa
lapar. Hal tersebut sangat berbahaya bagi kesehatan rumah tangga petani
karena mengakibatkan status gizi rumah tangga petani menjadi buruk
(Nugraha, 2019). Ketersediaan dan konsumsi pangan menjadi kurang baik dari
segi kuantitas maupun kualitas pangannya, sehingga rendahnya pendapatan
rumah tangga petani memperburuk konsumsi energi rumah tangga.
Demikian pula pada rumah tangga petani padi di DAS Samin yang
sebagian besar masih berpendapatan rendah. kondisi ini akan mempengaruhi
terhadap tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani padi di DAS Samin
Kabupaten Karanganyar
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Berdasarkan

uraian

tersebut,

adapun permasalahan yang dapat

dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1.

Berapa besar pendapatan dan pengeluaran rumah tangga petani padi di di
DAS Samin Kabupaten Karanganyar?

2.

Berapa besar proporsi pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total
rumah tangga petani di DAS Samin Kabupaten Karanganyar?

3.

Bagaimana konsumsi energi rumah tangga petani di DAS Samin
Kabupaten Karanganyar?

4.

Bagaimana hubungan antara proporsi pengeluaran pangan dari total
pengeluaran dengan tingkat kecukupan energi rumah tangga petani di
DAS Samin Kabupaten Karanganyar?

5.

Bagaimana kondisi ketahanan pangan rumah tangga petani berdasarkan
proporsi pengeluaran pangan dan tingkat kecukupan energi di DAS Samin
Kabupaten Karanganyar?

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yang akan dilakukan
adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui besarnya pendapatan dan pengeluaran rumah tangga petani di
DAS Samin Kabupaten Karanganyar.
2. Menganalisis besarnya proporsi pengeluaran pangan terhadap pengeluaran
rumah tangga petani di DAS Samin Kabupaten Karanganyar.
3. Menganalisis tingkat kecukupan energi rumah tangga petani di DAS
Samin Kabupaten Karanganyar.
4. Mengetahui hubungan antara proporsi pengeluaran pangan dari total
pengeluaran dengan tingkat kecukupan energi rumah tangga petani di
DAS Samin Kabupaten Karanganyar.
5. Mengetahui kondisi ketahanan pangan rumah tangga petani berdasarkan
proporsi pengeluaran pangan dan konsumsi energi rumah tangga di DAS
Samin Kabupaten Karanganyar.
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D. Kegunaan Penelitian
Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini, diantaranya
adalah sebagai berikut :
1. Bagi petani padi di DAS Samin Kabupaten Karanganyar, hasil penelitian ini
diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan bagi petani mengenai
status ketahanan pangan rumah tangga petani.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar, hasil penelitian diharapkan dapat
menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam menyusun kebijakan
dalam upaya pemenuhan gizi masyarakat sehingga dapat mencapai
ketahanan pangan rumah tangga petani di Kabupaten Karanganyar.
3. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu
sumber informasi, wawasan dan pengetahuan serta referensi untuk
penelitian sejenis.
4. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini berguna sebagai sarana untuk
menambah wawasan baru serta sebagai salah satu syarat dalam
menyelesaikan studi di Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret
Surakarta.

