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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Kondisi Umum Daerah Penelitian
1. Kondisi Geografis Daerah Penelitian
a. Letak dan Batas Wilayah
Kabupaten karanganyar merupakan salah satu kabupaten yang
terletak di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten
Karanganyar terletak antara 110° 40” - 110° 70” Bujur Timur dan 7°
28” - 7° 46” Lintang Selatan. Kabupaten Karanganyar memiliki luas
wilayah sebesar 77.378,64 Ha atau 2,38% dari luas wilayah Provinsi
Jawa Tengah. Berikut merupakan batas-batas wilayah Kabupaten
Karanganyar, antara lain :
Sebelah Utara

: Kabupaten Sragen

Sebelah Timur

: Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Magetan

Sebelah Selatan

: Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo

Sebelah Barat

: Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali

Secara administratif wilayah Kabupaten Karanganyar terbagi
menjadi 17 kecamatan yang meliputi 162 desa dan 15 kelurahan.
Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Matesih, dan Kecamatan
Karanganyar merupakan kecamatan yang termasuk dalam Daerah
Aliran Sungai Samin di Kabupaten Karanganyar dan menjadi lokasi
dalam penelitian ini. DAS Samin merupakan DAS Solo yang memiliki
wilayah paling luas dibandingkan dengan DAS lainnya. Letak
astronomis DAS Samin terletak antara garis lintang 7º26′43″ - 7º43′00″
Lintang Selatan dan garis bujur 110°46′35″ - 111º10′42″ Bujur Timur.
DAS Samin memiliki luas wilayah sebesar 32.391,8699 Ha. Wilayah
administrasi DAS Samin di Kabupaten Karanganyar meliputi tujuh
kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan
Ngargoyoso, Kecamatan Jumantono, Kecamatan Jatiyoso, Kecamatan
Jumapolo, Kecamatan Matesih, dan Kecamatan Karanganyar. Batas
administrasi wilayah DAS Samin adalah sebagai berikut :
54

55

Sebelah Utara

: DAS Mungkung (Kabupaten Sragen)

Sebelah Barat

: DAS Brambang dan Pepe (Kabupaten Klaten dan
Kabupaten Boyolali)
: DAS Walikan (Kabupaten Wonogiri)
: DAS Kali Madiun (Kabupaten Magetan)

Sebelah Selatan
Sebelah Timur

b. Topografi Wilayah
Kabupaten Karanganyar terletak pada ketinggian rata-rata 511
meter di atas permukaan laut, wilayah terendah yaitu kecamatan
kebakkramat yang berada pada ketinggian 80 m di atas permukaan laut
dan wilayah tertinggi yaitu Kecamatan Tawangmangu yang berada
pada ketinggian 2.000 m di atas permukaan laut. Topografi wilayah
Kabupaten Karanganyar yang berbeda antar wilayah dan tidak rata
mengakibatkan perbedaan kondisi sumberdaya alam pada setiap
wilayah. Dengan beragamnya kondisi topografi di wilayah Kabupaten
Karanganyar, maka mempengaruhi petani dalam menanam tanaman
sesuai dengan ketinggian dan jenis wilayah.
Wilayah DAS Samin apabila digambarkan memiliki bentuk
lonjong memanjang dan menyempit. Pola aliran DAS Samin adalah
pola aliran paralel. Kondisi kemiringan lereng pada wilayah DAS
Samin yang termasuk sangat curam seluas 1.186,7 Ha/1,87%, yang
termasuk curam seluas 2.676,3 Ha/4,22%, yang termasuk agak curam
seluas 3.174,39 Ha/5%, yang landai seluas 5.465,48 Ha/8,6%, dan
relatif datar dengan besar kelerengan 0-8% dan tersebar secara merata
seluas 50.991,9 Ha/80,3 %. Dengan adanya keragaman topografi pada
wilayah Kabupaten Karanganyar dari wilayah yang curam di bagian
hulu sampai yang landai di bagian hilir inilah yang mengakibatkan
adanya aliran air dari wilayah hulu ke hilir.
c. Iklim
Iklim merupakan faktor penting dalam kegiatan usahatani,
cuaca dan iklim di Kabupaten Karanganyar dapat mempengaruhi
pertumbuhan tanaman yang diusahakan di wilayah
Kabupaten Karanganyar memiliki iklim tropis dengan

tersebut.
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temperatur sebesar 22-31 ºC, dengan dengan jumlah hari hujan adalah
115,6 hari dalam setahun dengan rata-rata curah hujan sebesar 7.231,4
mm. Curah hujan tertinggi yaitu pada Bulan Februari-April, sedangkan
curah hujan terendah pada Bulan Agustus dan Bulan September.
Iklim pada DAS Samin yaitu tipe C (agak basah) pada bagian
hulu dan bagian hilir. DAS Samin memiliki curah hujan sedang di
bagian hulu dan curah hujan rendah di daerah hilir. Jumlah curah hujan
dapat membantu petani dalam menentukan cara dan jenis usahatani.
Pada lahan sawah di DAS Samin ditanami padi sebanyak 3 musim
tanam dalam jangka satu tahun. Adanya kesesuaian syarat tumbuh
tanaman padi di DAS Samin Kabupaten Karanganyar yang memiliki
suhu 22-31ºC membuat kecamatan-kecamatan yang dilalui Sungai
Samin di Kabupaten Karanganyar cocok dan baik untuk pertumbuhan
tanaman padi. Sehingga masyarakat di DAS Samin Kabupaten
Karanganyar mengusahakan tanaman padi sebagai komoditas utama
dan menjadikan beras sebagai bahan pangan pokok yang dikonsumsi.
2. Keadaan Penduduk
a. Struktur

Penduduk

Berdasarkan

Umur

dan

Jenis

Kelamin

Penggolongan penduduk berdasarkan umur dapat dimanfaatkan
untuk mengetahui jumlah penduduk produktif dan non produktif pada
suatu wilayah. Kelompok usia yang termasuk golongan umur produktif
yaitu antara 15-64 tahun, kelompok usia nonproduktif yaitu antara 0-14
tahun, dan kelompok usia tua dengan umur diatas 65 tahun. Jumlah
penduduk menurut umur dan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 11.
Tabel 12. Jumlah Penduduk menurut Golongan Umur di Kecamatan
Tawangmangu, Kecamatan Matesih, dan Kecamatan
Karanganyar Tahun 2019.
Kelompok
Umur
0-14
15-64
>65
Jumlah

Kecamatan
Tawangmangu
10.231
32.141
4.326
46.698

Kecamatan
Matesih
9.198
28.907
3.889
41.994

Kecamatan
Karanganyar
17.965
57.331
6.442
81.738
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Sumber: Kecamatan Tawangmangu dalam Angka 2020, Kecamatan
Matesih dalam Angka 2020, Kecamatan Karanganyar dalam
Angka 2020.
Dari data Tabel 11, Usia produktif di Kecamatan Tawangmangu
yaitu 32.141 jiwa dan usia non produktif sebanyak 14.557 jiwa. Di
Kecamatan Matesih penduduk usia produktif sebanyak 28.907 jiwa dan
penduduk usia non produktif 13.087 jiwa. Di Kecamatan Karanganyar
penduduk usia produktif sebanyak 57.331 jiwa dan penduduk usia non
produktif 24.407 jiwa. Angka Beban Tanggungan pada masing masing
kecamatan dihitung dengan cara membandingkan jumlah penduduk
usia non produktif dengan penduduk usia produktif kemudian dikali
100%. Dari hasil perhitungan ABT di Kecamatan Tawangmangu yaitu
sebesar 45,29%, yang artinya pada setiap 100 penduduk dengan usia
produktif maka menanggung 45,29 penduduk dengan usia non
produktif. Hasil perhitungan ABT di Kecamatan Matesih yaitu sebesar
45,27%, yang artinya pada setiap 100 penduduk dengan usia produktif
maka menanggung 45,27 penduduk dengan usia non produktif. Hasil
perhitungan ABT di Kecamatan Karanganyar yaitu sebesar 42,57%,
yang artinya pada setiap 100 penduduk dengan usia produktif maka
menanggung 42,57 penduduk dengan usia non produktif. Dari hasil
perhitungan ABT masing-masing kecamatan penelitian menunjukkan
adanya dominasi penduduk dengan usia produktif yang mengakibatkan
meningkatnya kebutuhan pangan.
b. Struktur Penduduk Menurut Pendidikan
Keadaan penduduk menurut pendidikan yaitu pengelompokan
penduduk berdasarkan pendidikan terakhir yang ditempuh. Pendidikan
dapat mempengaruhi pola pikir, kecakapan, perilaku, dan tindakan
seseorang. Jenjang pendidikan formal di Indonesia terdiri dari
pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan
pendidikan tinggi. Pendidikan yang diperoleh petani secara formal
maupun informal dapat mempengaruhi keputusan dan tindakan yang
diambil dalam menjalankan usahatani. Berikut jumlah penduduk
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menurut pendidikan tertinggi yang berhasil di tamatkan di Kabupaten
Karanganyar.
Tabel 13. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang
Pendidikan di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
Pendidikan 2015
2016
2017
2018
2019
SD/MI
98,43
96,69
95,86
97,52
97,38
SMP/MTs 90,67
85,56
80,2
86,91
86,43
SMA
65,9
65,59
62,52
65,33
66,25
PT
28
19,83
19,18

2020
97,53
88,47
67,03
-

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2021
Pada Tabel 12, dapat diketahui jenjang pendidikan yang mampu
ditamatkan oleh penduduk di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2020.
Jenjang pendidikan terbesar yang mampu ditamatkan oleh Kabupaten
Karanganyar yaitu jenjang pendidikan SD sebesar 97,52%. Sedangkan
jenjang pendidikan PT/Perguruan Tinggi hanya sebesar 19,83%.
Penduduk di Kabupaten Karanganyar yang mampu menamatkan
pendidikan SD,SMP, dan SMA tergolong tinggi, sedangkan yang
menamatkan pendidikan Perguruan Tinggi tergolong rendah karena
banyak penduduk yang langsung bekerja setelah lulus daripada
melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi. Tingkat pendidikan yang
rendah mempengaruhi kurangnya pengetahuan dan wawasan terkait
gizi yang terkadung dalam pangan. Karena dengan pengetahuan pangan
merupakan bekal ibu dalam mengatur komposisi pangan sehari-hari.
Menurut

Ni’mah

dan

Lailatul

(2015),

tingkat

pendidikan

mempengaruhi seseorang dalam menerima informasi. Orang dengan
tingkat pendidikan rendah lebih sulit menerima informasi dan
pengetahuan dibandingkan dengan orang dengan tingkat pendidikan
yang lebih baik.
3. Keadaan Pertanian
a. Keadaan dan Tata Guna Lahan
Kabupaten memiliki luas wilayah sebesar 77.380 ha atau 2,38%
dari total luas Provinsi Jawa Tengah, yang wilayahnya terdiri dari lahan
pertanian dan lahan bukan pertanian. Lahan pertanian di Kabupaten
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Karanganyar sebesar 52.902 ha dan luas lahan bukan pertaniannya
sebesar 24.478 ha. Lahan pertanian terbagi menjadi lahan sawah seluas
23.107 ha dan lahan bukan sawah seluas 29.795 ha. Tabel berikut
memberikan informasi tentang penggunaan lahan di Kabupaten
Karanganyar.
Tabel 13. Luas Wilayah menurut Kecamatan, Luas Lahan Pertanian
dan Luas Lahan Bukan Pertanian di Kabupaten
Karanganyar Tahun 2019.
Lahan Pertanian
Lahan
Total
(ha)
No.
Kecamatan
Bukan
Luas
Sawah
Bukan
Pertanian Wilayah
Sawah
1.
Jatipuro
1.468
1.085
1.484
4.037
2.
Jatiyoso
1.294
2.917
2.506
6.717
3.
Jumapolo
1.834
163
2.130
5.567
4.
Jumantono
1.595
1.914
1.846
5.355
5.
Matesih
1.293
494
840
2.627
6.
Tawangmangu
719
5.623
661
7.003
7.
Ngargoyoso
752
4.850
932
6.534
8.
Karangpandan
1.548
684
1.179
3.411
9.
Karanganyar
1.720
571
2.012
4.303
10. Tasikmadu
1.682
79
999
2.760
11. Jaten
1.212
18
1.324
2.554
12. Colomadu
462
3
1.099
1.564
13. Gondangrejo
1.755
2.032
1.893
5.680
14. Kebakkramat
2.083
233
1.330
3.646
15. Mojogedang
2.024
1.234
2.073
5.331
16. Kerjo
1.127
2.131
1.424
4.682
17. Jenawi
539
4.324
745
5.608
Karanganyar
23.107
29.795
24.478
77.380
Sumber : BPS Kabupaten Karanganyar, 2020
Tabel 13, menunjukkan bahwa luas wilayah terbesar merupakan
Kecamatan Tawangmangu yaitu 7.003 ha, sedangkan luas wilayah
terkecil yaitu Kecamatan Colomadu yaitu 1.564 ha. Lokasi penelitian
ini adalah Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Matesih, dan
Kecamatan Karanganyar dengan total luas lahan sawah sebesar 3.732
ha dan total luas lahan bukan sawah sebesar 6.688 ha.
Pada

daerah

penelitian

yang

berada

di

Kecamatan

Tawangmangu memiliki luas lahan pertanian sebesar 719 ha lahan
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sawah dan 5.623 ha lahan bukan sawah. Di Kecamatan Matesih
memiliki luas lahan pertanian 1.293 ha lahan sawah dan 494 lahan
bukan sawah. Kecamatan Karanganyar memiliki luas lahan pertanian
sebesar 1.720 ha lahan sawah dan 571 lahan bukan sawah.
b. Produksi Tanaman Pangan
Keadaan pertanian dapat dilihat dari potensi pertanian pada suatu
wilayah. Kabupaten Karanganyar memiliki potensi di bidang pertanian
yang menjanjikan dengan luas areal pertanian yang mencapai 52.902
ha atau 68,36% dari total wilayah secara keseluruhan (BPS Kabupaten
Karanganyar, 2020). Potensi pertanian di Kabupaten Karanganyar
terdiri

dari

tanaman

pangan,

tanaman

hortikultura,

tanaman

perkebunan, peternakan, dan perikanan. Tanaman pangan merupakan
salah satu subsektor yang banyak dibudidayakan karena selain untuk
dijual dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri.
Tanaman pangan yang dibudidayakan di Kecamatan lokasi penelitian
terdiri dari 6 komoditi tanaman, yaitu padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar,
kedelai, dan kacang tanah. Berikut merupakan data produksi dan luas
panen tanaman Pangan di daerah penelitian yaitu di Kecamatan
Tawangmangu, Kecamatan Matesih, dan Kecamatan Karanganyar.
Tabel 14.Produksi dan Luas Panen Tanaman Pangan di Kecamatan
Tawangmangu, Kecamatan Matesih, dan Kecamatan
Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun 2018.
Kecamatan
Tawangmangu
Tanaman Luas Produksi
Pangan
Panen
(Ton)
(Ha)
Padi
521
3534
Jagung
54
357
Ubi Kayu
133
4220
Ubi Jalar
120
4738
Kedelai
0
0

Kecamatan
Kecamatan
Matesih
Karanganyar
Luas Produksi Luas
Produksi
Panen
Panen
(Ton)
(Ton)
(Ha)
(Ha)
2875
18931 4182
26928
25
163
85
542
19
673
219
7130
42
1631
2
66
58
110
36
68

Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar, 2019.
Dilihat pada Tabel 14, Di antara keenam komoditi, produksi
tanaman pangan terbesar di Kabupaten Karanganyar adalah padi.
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Tanaman padi banyak dibudidayakan karena merupakan tanaman
penghasil beras, dimana beras adalah makanan pokok masyarakat
Kabupaten Karanganyar. Luas panen dan produksi padi pada
Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Matesih, dan Kecamatan
Karanganyar

menempati

urutan

terbesar

pada

masing-masing

kecamatan dibandingkan dengan produksi komoditas tanaman pangan
lainnya. tanaman padi menjadi salah satu komoditas yang diunggulkan
petani di daerah penelitian dalam melakukan usahatani untuk
memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagian besar hasil produksi dijual
dan sebagian dikonsumsi pribadi. Luas lahan sawah dan produksi padi
yang tinggi menjadikan tanaman padi sebagai komoditas pangan utama
yang di budidayakan oleh petani di daerah penelitian, sehingga
ketersediaan pangan pokok berupa beras di daerah penelitian tersedia
dengan baik.
4. Keadaan Perekonomian
Perekonomian merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk
mengatur serta menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan
melalui hubungan antara manusia dan kelembagaan (Ayu et al, 2020).
Kondisi perekonomian suatu daerah akan berkembang jika didukung oleh
beberapa aspek sarana perokomian yang memadai. Sarana perekonomian
yang baik akan membantu dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, baik
untuk kebutuhan konsumsi atau kebutuhan produksi sehingga dapat
menunjang pembangunan daerah. Salah satu sarana perekonomian yaitu
berupa sarana perdagangan, dimana penjual dan pembeli dapat bertemu
guna melakukan kegiatan tawar menawar untuk memperoleh barang dan
jasa yang dibutuhkan. Terdapat enam jenis sarana perekonomian dan
perdagangan di Kabupaten Karanganyar, sarana perekonomian tersebut
antara lain pasar tradisional, pasar swalayan, pasar grosir, mall/plaza,
koperasi, dan KUD. Tabel 15 berikut menunjukkan jumlah sarana
perdagangan yang terdapat di Kabupaten Karanganyar.
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Tabel 145. Sarana Perekonomian di Kabupaten Karanganyar Tahun
2019
Jenis Sarana Ekonomi
Jumlah (unit)
Pasar Tradisional
18
Pasar swalayan
71
Pasar grosir
1
Mall/plaza
2
Koperasi
785
KUD
15
Sumber: BPS Kabupaten Karanganyar 2020
Berdasarkan Tabel 15, seluruh sarana perekonomian di Kabupaten
Karanganyar adalah 892 unit. Sarana perekonomian yang paling banyak
di Kabupaten Karanganyar yaitu koperasi sebanyak 785 unit yang terdiri
dari beberapa jenis koperasi antara lain koperasi pasar, koperasi Wanita,
koperasi pasar, dan koperasi serba usaha. Sarana perekonomian yang
paling sedikit yaitu pasar grosir berjumlah satu dan mall/plaza berjumlah
dua.
Pada kecamatan lokasi penelitian terdapat tiga jenis sarana
perekonomian yaitu pasar tradisional, pasar swalayan, dan Koperasi Unit
Desa. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan jumlah sarana
perekonomian di Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Matesih, dan
Kecamatan Karanganyar.
Tabel 16. Sarana Perekonomian di Kabupaten Karanganyar Tahun 2020
di Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Matesih, dan
Kecamatan Karanganyar Tahun 2020.
Jumlah (Unit)
Jenis Sarana
Ekonomi
Kecamatan
Kecamatan
Kecamatan
Tawangmangu
Matesih
Karanganyar
Pasar Tradisional
1
2
2
Pasar Swalayan
1
1
15
KUD
2
1
3
Sumber: Kabupaten Karanganyar dalam Angka, 2021.
Dari Tabel 16, dapat diketahui bahwa Kecamatan Tawangmangu,
Kecamatan Matesih, dan Kecamatan Karanganyar telah memiliki saran
penyedia bahan pangan berupa pasar tradisional, pasar swalayan, dan
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KUD. Dengan tersedianya sarana penyedia bahan pangan yang memadai,
maka pemenuhan kebutuhan pangan semakin mudah dijangkau oleh
masyarakat di masing-masing kecamatan lokasi penelitian. Mengingat hal
tersebut merupakan syarat tercapainya ketahanan pangan dari segi
ketersediaan fisik.
Kelayakan akses jalan sangat penting untuk memperlancar kegiatan
ekonomi dan distribusi pangan. berikut merupakan merupakan Tabel 21
yang menunjukkan data panjang jalan di Kecamatan lokasi penelitian ini
yaitu Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan Matesih, dan Kecamatan
Karanganyar Tahun 2018.
Tabel 17. Panjang Jalan di Kecamatan Tawangmangu, Kecamatan
Matesih, dan Kecamatan Karanganyar Tahun 2018
Jenis/Kualitas Jalan
Panjang Jalan Kecamatan (km)
Tawangmangu Matesih Karanganyar
Jenis Permukaan
a. Aspal
37,75
67,15
150,37
b. Aspal lapen
3,8
c. Beton
1,6
Total
39,35
70,95
150,37
Kondisi Jalan
a. Baik
29,75
47,7
90,27
b. Sedang
5
13,4
27,95
c. Rusak
4,6
6,05
28,85
d. Rusak berat
3,8
3,3
Total
39,35
70,95
150,37
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar 2019
Dari tabel 17. dapat diketahui bahwa kondisi jalan di masing-masing
kecamatan pada tahun 2018 sudah baik. Sebagian besar jalan adalah aspal
dan dalam kondisi baik. Panjang jalan beraspal di Kecamatan
Tawangmangu adalah 37,75 km dengan kondisi jalan baik sebesar 29,775
km, di Kecamatan Matesih Panjang jalan beraspal yaitu 67,15 km dengan
kondisi jalan baik sepanjang 47,7 dan panjang jalan beraspal di Kecamatan
Karanganyar yaitu 150,37 dengan kondisi jalan baik sebesar 90,27 km.
Kondisi sarana perekonomian berupa akses jalan yang baik dan memadai
akan mempengaruhi kelancaran dalam pendistribusian dan ketersediaan
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bahan pangan di tiap kecamatan. Jika bahan pangan terdistribusi dan
tersedia dengan baik, maka masyarakat dapat mengakses bahan pangan
dengan mudah tanpa harus pergi ke kabupaten dan menjadikan terciptanya
ketahanan pangan.
Untuk menjangkau bahan pangan, diperlukan sarana perhubungan
yang memadai agar masyarakyat dapat mengakses bahan pangan dengan
baik. Berikut merupakan Tabel 16 yang menunjukkan informasi sarana
perhubungan kendaraan bermotor di Kabupaten Karanganyar Tahun 2018.
Tabel 18. Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karanganyar Tahun
2018
Jenis Sarana Perhubungan
Jumlah (unit)
Mobil Penumpang
31.913
Mobil Angkut
624
Mobil Bus
6.852
Sepeda Motor
153.845
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar 2019
Dari Tabel 18. diketahui bahwa sarana kendaraan bermotor
terbanyak di Kabupaten Karanganyar adalah sepeda motor yang
berjumlah 153.845 unit. Kendaraan bermotor yang tersedia di Kabupaten
Karanganyar dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan kegiatan
perekonomian. Mobil penumpang tidak hanya mobil pribadi, melainkan
mobil umum juga seperti taksi. Untuk memudahkan mobilitas masyarakat,
maka diperlukan akses jalan yang baik.
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1.

Karakteristik Rumah Tangga Petani Padi
Karakteristik rumah tangga petani merupakan suatu gambaran umum
guna mengetahui tentang latar belakang dan keadaan petani padi sampel.
Responden dalam penelitian ini yaitu petani yang mengusahakan tanaman
padi sawah yang merupakan anggota dari kelompok tani di Desa Plumbon
Kecamatan Tawangmangu, Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih, dan
Desa Jantiharjo Kecamatan Karanganyar. Jumlah petani yang dijadikan
sampel dalam penelitian ini sebanyak 50 rumah tangga petani padi dengan

65

rincian 9 rumah tangga petani di Desa Plumbon, 20 rumah tangga petani
di Desa Ngadiluwih, dan 21 rumah tangga petani di Desa Jantiharjo.
Karakteristik rumah tangga petani dalam penelitian ini yaitu data
identitas responden serta anggota keluarga responden. Data karakteristik
yang dimaksud meliputi umur, tingkat pendidikan, luas lahan, dan jumlah
anggota keluarga.
a. Karakteristik Petani Padi di DAS Samin Kabupaten Karanganyar
Berdasarkan umur
Karakteristik Petani Padi di DAS Samin Kabupaten Karanganyar
berdasarkan umur menunjukan tingkat produktivitas petani. Menurut
Badan Pusat Statistika, terdapat dua golongan kelompok umur
penduduk yaitu umur produktif dan non produktif.
Tabel 19. Karakteristik Petani Padi di DAS Samin Kabupaten
Karanganyar Berdasarkan Umur
Umur (Tahun)
Jumlah (Orang)
Persentase(%)
0-14
0
0
15-64
46
92
>64
4
8
Jumlah
50
100
Sumber: Analisis Data Primer, 2021
Berdasarkan Tabel 19, dapat diketahui bahwa sebagian besar
responden petani padi berada dalam kelompok umur produktif dengan
rata-rata umur kepala keluarga 52 tahun yaitu sebesar 92% dari total
responden. Petani padi dengan umur produktif memiliki kemampuan
lebih baik dari segi fisik maupun segi pengelolaan usahatani padi.
Petani dengan umur produktif lebih aktif mencari informasi tentang
pengembangan usahatani padi dan lebih terbuka terhadap penggunaan
teknologi yang lebih maju. Menurut Putri dan Nyoman (2013), umur
mempengaruhi kekuatan fisik untuk beraktivitas. Umur produktif lebih
optimal dalam melakukan pekerjaan sehingga pendapatan lebih besar
dibandingkan dengan umur non produktif. Umur juga mempengaruhi
kebutuhan gizi petani padi. Petani padi dengan umur produktif butuh
lebih banyak membutuhkan energi untuk beraktivitas dibandingkan

66

dengan petani padi dengan umur non produktif, karena semakin
meningkatnya umur maka kebutuhan energi semakin berkurang
(Sangaji, 2017). Menurut Angka Kecukupan Gizi (AKG) tiap
kelompok umur memiliki kecukupan gizi yang berbeda-beda, oleh
karena itu kebutuhan pangan tiap rumah tangga akan berbeda
tergantung pada umur, komposisi anggota rumah tangga, dan jumlah
anggota rumah tangga sehingga tingkat ketahanan pangan rumah
tangga petani padi juga berbeda-beda.
b. Karakteristik Petani Padi di DAS Samin Kabupaten Karanganyar
Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat

pendidikan

merupakan

salah

satu

faktor yang

mempengaruhi kualitas sumber daya petani padi dari segi pengetahuan
dan

wawasan

untuk

mengelola

usahataninya.

Semakin

baik

pengelolaan usahatani, maka akan menentukan hasil produksi padi.
Distribusi petani padi di DAS Samin Kabupaten Karanganyar
berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 17.
Tabel 2015. Distribusi Petani Padi di DAS Samin Kabupaten
Karanganyar Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan
(Tahun)
Tidak sekolah/Tidak Tamat SD
6 (SD)
7-9 (SMP)
10-12 (SMA)
>12 (Akademi dan PT)
Jumlah

Jumlah(orang)
Suami
Istri
2
3
27
17
3
12
15
15
3
3
50
50

Persentase(%)
Suami
Istri
4
6
54
34
6
24
30
30
6
6
100
100

Sumber: Analisis Data Primer, 2021
Berdasarkan

Tabel

20,

menunjukkan

bahwa

tingkat

pendidikan suami dan istri petani padi di DAS Samin Kabupaten
Karanganyar lebih dominan menempuh pendidikan pada tingkat SD,
yaitu suami sebanyak 54% dan istri sebanyak 34%. Dapat diketahui
bahwa tingkat pendidikan petani padi di DAS Samin Kabupaten
Karanganyar masih rendah. Tingkat pendidikan suami dan istri yang
tergolong rendah karena adanya keterbatasan biaya untuk menempuh
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pendidikan yang lebih tinggi dan hidup di lingkungan tempat tinggal
yang tidak mengutamakan pendidikan sehingga motivasinya rendah
untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tingkat
pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi pengetahuan, cara
berfikir, dan pengambilan keputusan baik dalam melaksanakan
usahatani ataupun dalam pemenuhan pangan dan gizi. Pengetahuan
dalam usaha tani meliputi kecermatan dalam penyerapan informasi dan
penerapan teknologi di lahan. Sedangkan pengetahuan dalam
pemenuhan pangan gizi meliputi pemilihan menu, pengolahan,
penyusunan, dan menyiapkan pangan. Rendahnya tingkat pendidikan
istri dapat mempengaruhi pemilihan jenis makanan yang dikonsumsi,
karena pengetahuan akan konsumsi pangan dan gizi rumah tangganya
terbatas. Menurut Nurmaliza dan Sara (2019), pendidikan dan
pengetahuan ibu memiliki hubungan positif dengan status gizi anak.
Pengetahuan gizi yang kurang akan berdampak pada status gizi anggota
keluarganya, maka pendidikan yang rendah akan berpengaruh terhadap
ketahanan pangan rumah tangga petani padi.
c. Karakteristik Petani Padi di DAS Samin Kabupaten Karanganyar
Berdasarkan Luas Lahan
Luas lahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
suatu usahatani. Besar luas lahan mempengaruhi besarnya produksi
padi. Seluruh petani sampel dalam penelitian ini berstatus sebagai
pemilik penggarap. Berikut merupakan distribusi responden petani padi
di DAS Samin Kabupaten Karanganyar berdasarkan luas lahan.
Tabel 2116. Distribusi Petani Padi di DAS Samin Kabupaten
Karanganyar Berdasarkan Luas Lahan
Luas Lahan (m2 )
Jumlah (orang)
Persentase (%)
<5.000
37
74
5.000-10.000
11
22
>10.000
2
4
Jumlah
50
100
Sumber: Analisis Data Primer, 2021
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Pada Tabel 21, menunjukkan bahwa 74% petani padi di DAS
Samin Kabupaten Karanganyar memiliki lahan kurang dari 5.000 m2
yaitu Rata-rata luas lahan petani yaitu sebesar 4.000 2 . Kepemilikan
lahan yang tidak luas karena responden petani memperoleh lahan dari
warisan orang tua, yang lahannya juga dibagi dengan anak-anaknya
yang lain sehingga lahan yang dimiliki tidak luas. Luas lahan adalah
salah satu faktor yang berpengaruh terhadap produksi padi, apabila luas
lahan semakin kecil maka semakin kecil pula jumlah produksi padi
yang akan diperoleh (Khakim, 2013). Produksi padi yang sedikit
mengakibatkan pendapatan petani menjadi rendah.
d. Karakteristik Petani Padi di DAS Samin Kabupaten Karanganyar
Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga
Anggota rumah tangga adalah anggota yang mendiami atau
tinggal dalam satu bangunan dan umumnya makan dari satu dapur yang
sama. Anggota rumah tangga umumnya terdiri dari kepala keluarga,
istri, anak, atau saudara yang tercantum dalam 1 kartu keluarga. Jumlah
anggota keluarga dalam satu tempat tinggal akan mempengaruhi pola
konsumsi pangan rumah tangga. Apabila anggota rumah tangga
semakin banyak, maka kebutuhan konsumsi pangan rumah tangganya
juga semakin banyak (Mulyani et al, 2012). Tabel 22 berikut
menunjukkan banyaknya anggota rumah tangga responden.
Tabel 22. Jumlah Anggota Rumah Tangga Petani Padi di DAS Samin
Kabupaten Karanganyar
Jumlah Anggota Keluarga (Jiwa) Jumlah (RT) Persentase (%)
1-2
11
22
3-4
31
62
5-6
8
16
Total
50
100
Sumber : Analisis Data Primer 2021
Berdasarkan tabel 22, dapat diketahui jumlah anggota rumah
tangga responden petani padi di DAS Samin terbanyak yaitu terdiri dari
3-4 anggota rumah tangga atau 62%. Rata-rata jumlah anggota rumah
tangga responden yaitu sebanyak 4 anggota. Banyaknya anggota rumah
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tangga akan berpengaruh pada pendapatan, pengeluaran, serta
ketersediaan pangan pada suatu rumah tangga. Apabila jumlah anggota
rumah tangga yang semakin besar tidak diiringi dengan peningkatan
pendapatan akan mengakibatkan distribusi konsumsi pangan tidak
merata.
2.

Pendapatan Rumah Tangga Petani Padi
Pendapatan rumah tangga merupakan pendapatan total yang
diterima anggota rumah tangga dalam satu rumah dari pekerjaan yang
dilakukan. Pendapatan dalam suatu rumah tangga tidak hanya berasal
dari satu sumber kepala keluarga saja, namun juga pendapatan dari
anggota keluarga lain yang memiliki penghasilan. Pendapatan rumah
tangga dibagi menjadi 2 yaitu pendapatan pokok dan pendapatan
sampingan. Pendapatan rumah tangga petani padi berasal dari usahatani
padi dan non usahatani. Pendapatan non usahatani responden diperoleh
dari pekerjaan buruh, swasta, dan pedagang. Rata-rata pendapatan rumah
tangga petani padi di DAS Samin Kabupaten Karanganyar dapat dilihat
pada Tabel berikut.
Tabel 23. Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Petani Padi di DAS
Samin Kabupaten Karanganyar
No Asal Pendapatan
Rata-rata (Rp) Persentase (%)
1.
Pendapatan Usahatani
773.040
43
2
Pendapatan Non Usahatani
1.020.000
57
Jumlah
1.793.040
100
Sumber: Analisis Data Primer, 2021
Dari Tabel 23, Diketahui besar pendapatan rumah tangga responden
yaitu Rp 1.793.040 dengan rata-rata anggota keluarga sebanyak 4 orang,
maka rata-rata pendapatan per kapita pada rumah tangga petani padi di
DAS Samin Kabupaten Karanganyar yaitu sebesar Rp 448.260. Ratarata pendapatan usahatani padi yaitu Rp. 773.040 atau 43% dari total
pendapatan rumah tangga petani padi, sedangkan rata-rata pendapatan
non usahatani sebesar Rp. 1.020.000 atau 57%.
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Persentase pendapatan dari usaha tani lebih kecil dari pendapatan non
usahatani diakibatkan oleh luas lahan yang dimiliki petani relatif sempit.
Pada Tabel 18. dapat dilihat bahwa mayoritas petani padi di DAS Samin
memiliki lahan garapan kurang dari 5.000 m2 . Hal tersebut sesuai dengan
pendapat Putri (2013) yang menyatakan bahwa luas lahan usaha
pertanian yang dimiliki petani sangat berpengaruh terhadap besar
kecilnya pendapatan yang diperoleh petani. Semakin besar luas lahan
yang digarap, maka akan semakin besar pendapatan yang diterima petani
dari usahatani dan begitu sebaliknya.
Pendapatan rumah tangga akan mempengaruhi daya beli atau
pengeluaran dalam rumah tangga terhadap pangan dan hal lainnya.
pendapatan menjadi faktor terpenting untuk menentukan pola konsumsi
pangan dalam rumah tangga. Pendapatan rumah tangga petani yang
rendah akan mengakibatkan petani membeli bahan pangan untuk
dikonsumsi hanya untuk menghilangkan rasa lapar tanpa memerhatikan
kandungan gizi pangannya, sehingga akan memperburuk tingkat
konsumsi petani dan mempengaruhi tingkat ketahanan pangan rumah
tangga petani di DAS Samin Kabupaten Karanganyar.
3.

Pengeluaran Rumah Tangga Petani Padi
Pengeluaran rumah tangga adalah biaya yang dikeluarkan oleh
rumah tangga guna memenuhi kebutuhan konsumsi seluruh anggota
rumah tangganya. Pengeluaran yang dihitung dalam penelitian ini adalah
pengeluaran selama 1 bulan terakhir. Pengeluaran total rumah tangga
terdiri dari dua macam pengeluaran yaitu pengeluaran pangan dan
pengeluaran non pangan. Salah satu indikator yang digunakan dalam
mengukur ketahanan pangan yaitu proporsi pengeluaran pangan rumah
tangga. Proporsi pengeluaran pangan adalah perbandingan antara
pengeluaran pangan rumah tangga dan pengeluaran total rumah tangga.
Suatu rumah tangga dapat dikatakan tahan pangan jika proporsi
pengeluaran pangannya rendah. Tabel 20. berikut menunjukkan besarnya
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proporsi pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total rumah tangga
petani padi di DAS Samin Kabupaten Karanganyar.
Tabel 24. Proporsi Pengeluaran Rumah Tangga Petani Padi di DAS
Samin Kabupaten Karanganyar pada Bulan Juni 2021
Jenis Pengeluaran
Nominal (Rp/bulan)
Proporsi(%)
Pengeluaran Pangan
1.044.360
62,18
Pengeluaran Non Pangan
635.272
37,82
Pengeluaran Total
1.679.632
100
Sumber: Analisis Data Primer, 2021
Berdasarkan Tabel 24, diketahui bahwa rata-rata pengeluaran total
rumah tangga petani padi yaitu sebesar Rp 1.679.632 per bulan. Dengan
besar persentase pengeluaran pangan yaitu 62,18%, dan besar persentase
pengeluaran non pangan 37,82%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pengeluaran pangan lebih tinggi dari pengeluaran non pangan. Dapat
diartikan bahwa nilai proporsi pengeluaran pangan rumah tangga petani
padi di DAS Samin Kabupaten Karanganyar tergolong dalam kategori
tinggi. Menurut Deaton dan Muellbauer (1980), apabila semakin tinggi
proporsi pengeluaran pangan rumah tangga maka semakin rendah tingkat
kesejahteraan rumah tangga. Hukum Working (1943) menjelaskan
bahwa proporsi pengeluaran pangan memiliki hubungan yang negatif
dengan ketahanan pangan, semakin besar proporsi pengeluaran pangan
maka semakin rendah ketahanan pangan rumah tangga (Ilham et al,
2007). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga petani padi di
DAS Samin mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan
dasarnya terlebih dulu yaitu kebutuhan pangan untuk bertahan hidup dan
menghilangkan lapar, karena petani di DAS Samin memiliki lahan yang
sempit sehingga pendapatannya tidak besar jika dibandingkan petani
yang memiliki lahan luas. Petani yang pendapatannya lebih besar akan
lebih sejahtera karena lebih mampu mencukupi kebutuhannya tidak
hanya untuk pangan, tapi juga untuk non pangan daripada petani yang
pendapatannya rendah (Nugraha, 2019).
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Dari data BPS tahun 2020 menunjukkan bahwa proporsi pengeluaran
pangan di tingkat Kabupaten Karanganyar yaitu sebesar 46,13% dan
proporsi pengeluran non pangan sebesar 53,86%. Yang menunjukkan
bahwa kabupaten Karanganyar secara keseluruhan sudah mencukupi
kebutuhan pangan sehingga proporsi pengeluaran pangan lebih rendah
dari proporsi non pangan. Hal ini bisa terjadi karena dalam penelitian ini
yang menjadi responden bukan hanya yang berprofesi sebagai petani,
namun juga dari profesi lainnya yang meningkatkan kesejahteraan di
tingkat kabupaten. Sedangkan pada hasil penelitian ini menunjukkan
proporsi pengeluaran pangan lebih besar dari proporsi pengeluaran
pangan, dimana hal ini berbeda dengan besar proporsi pengeluaran
pangan di tingkat kabupaten yang lebih rendah daripada proporsi
pengeluaran non pangan. Perbedaan tersebut terjadi karena yang menjadi
responden penelitian ini yaitu hanya yang berprofesi sebagai petani dan
berada pada wilayah yang sering mengalami bencana. Hal ini juga sangat
berpengaruh terhadap pengeluaran pangan yang lebih besar dari pada
pengeluaran non pangan.
Menurut Hukum Engel, semakin besar pendapatan maka proporsi
pengeluaran pangannya semakin rendah. Sedangkan petani padi di DAS
Samin pendapatannya rendah sehingga proporsi pengeluaran pangannya
lebih tinggi dari pengeluaran non pangan. Pengeluaran pangan rumah
tangga dan pengeluaran non pangan rumah tangga petani padi di DAS
Samin secara rinci dijelaskan sebagai berikut.
a. Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Petani Padi di DAS Samin
Kabupaten Karanganyar.
Pengeluaran pangan rumah tangga merupakan biaya yang
dikeluarkan oleh suatu rumah tangga untuk memenuhi berbagai jenis
kebutuhan pangannya. Pengeluaran pangan padarumah tangga petani
padi akan menunjukkan bahan pangan yang biasa dikonsumsi oleh
rumah tangga responden. Daya beli atau kemampuan rumah tangga
petani padi terhadap kuantitas dan jenis pangan dapat terlihat dari
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besarnya pengeluaran pangan. Tingkat ketahanan pangan rumah
tangga dikatakan tahan pangan apabila proporsi pengeluaran pangan
rendah. Pada penelitian ini, pengeluaran pangan yang dihitung yaitu
pengeluaran pangan pada bulan Juni 2021. Berikut besar pengeluaran
rumah tangga petani padi di DAS Samin Kabupaten Karanganyar.
Tabel 25. Rata-Rata Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Petani
Padi di DAS Samin Kabupaten Karanganyar Bulan Juni
2021
No Pengeluaran Pangan
Rata-rata
Persentase (%)
(Rp)
1
Padi-padian
242.000
14,40
2
Umbi-umbian
29.200
1,74
3
Ikan
47.120
2,80
4
Daging
99.680
5,93
5
Telur dan susu
76.060
4,54
6
Sayur-sayuran
93.920
5,59
7
Kacang-kacangan
98.500
5,86
8
Buah-buahan
68.500
4,08
9
Minyak dan lemak
43.340
2,58
10 Bahan Minuman
48.420
2,89
11 Bumbu-bumbuan
50.110
2,98
12 Konsumsi lain
32.430
1,94
13 Makanan dan minuman
73.160
4,36
jadi
14 Tembakau dan sirih
41.920
2,49
Jumlah
1.044.360
62,18
Sumber: Analisis data primer, 2021
Berdasarkan data pada Tabel 25, diketahui bahwa rata-rata
pengeluaran pangan per bulan rumah tangga petani padi di DAS
Samin Kabupaten Karanganyar yaitu Rp 1.044.360. Pengeluaran
pangan rumah tangga petani padi per bulan dengan jumlah terbesar
yaitu kelompok padi-padian sebesar Rp 242.000 dengan persentase
14,40% dari total pengeluaran pangan. Jenis pangan dalam kelompok
padi-padian yang dikonsumsi oleh rumah tangga responden yaitu
beras, jagung, dan tepung-tepungan. Beras mengambil bagian
terbesar dari total pengeluaran pangan karena beras merupakan
makanan pokok rumah tangga di pedesaan (Purwaningsih et al.,
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2015). Pola pangan rumah tangga petani padi responden di DAS
Samin Kabupaten Karanganyar lebih mengutamakan ketersediaan
kebutuhan beras dibanding dengan kelompok pangan yang lain.
Dalam kurun satu bulan, rumah tangga responden mengonsumsi
beras sebanyak 15-25 kg beras dengan harga Rp 9.000 – Rp 11.000.
b. Pengeluaran Non Pangan Rumah Tangga Petani Padi di DAS Samin
Kabupaten Karanganyar.
Pengeluaran non pangan merupakan sejumlah biaya yang
dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan non
pangan seluruh anggota rumah tangganya dalam dalam rupiah per
bulan. Pengeluaran non pangan terbagi menjadi pengeluaran untuk
perumahan, pengeluaran barang dan jasa, biaya pendidikan, biaya
kesehatan, pengeluaran untuk sandang, barang tahan lama, pajak dan
asuransi, dan keperluan sosial. Rata-rata dari pengeluaran pangan
rumah tangga petani padi di DAS Samin Kabupaten Karanganyar
ditunjukkan pada Tabel 22.
Tabel 26. Rata-Rata Pengeluaran Non Pangan per Bulan Rumah
tangga Petani Padi di DAS Samin Kabupaten
Karanganyar pada Bulan Juni 2021
Pengeluaran
Non Rata-rata
Persentase
No.
Pangan
(Rp)
(%)
1.
Perumahan
7,84
131.480
2.
Aneka Barang dan Jasa
15,71
263.600
3.
Biaya Pendidikan
88.900
5,31
4.
Biaya Kesehatan
1,71
28.540
5.
Sandang
12.360
0,76
6.
Barang Tahan Lama
6.760
0,42
7.
Pajak dan Asuransi
0,45
7.532
8.
Keperluan Sosial
94.100
5,62
Jumlah
635.272
37,82
Sumber: Analisis Data Primer, 2021
Dari Tabel 26, dapat diketahui besarnya rata-rata pengeluaran
non pangan rumah tangga petani padi di DAS Samin Kabupaten
Karanganyar yaitu Rp 635.272. Pengeluaran non pangan paling
besar yaitu pengeluaran untuk aneka barang dan jasa sebesar Rp
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263.600 atau 15,71% dari total pengeluaran non pangan. Tingginya
pengeluaran pada kelompok ini dikarenakan terdiri dari barang yang
digunakan sehari-hari oleh anggota keluarga petani padi responden.
Kemudian rumah tangga petani padi responden seluruhnya memiliki
kendaraan bermotor yang membutuhkan biaya bensin yang tidak
sedikit serta biaya perawatannya. Selain itu saat penelitian
dilaksanakan sistem pembelajaran sekolah masih melalui online
karena adanya pandemi Covid-19 sehingga pengeluaran untuk
komunikasi/kuota menjadi besar dan menambah pengeluaran dalam
golongan ini. Semakin banyak jumlah anggota keluarga, maka
semakin tinggi pengeluaran untuk barang dan jasa. Hal ini sejalan
dengan penelitian Akbar dan Abdul (2018), pengeluaran terbesar
adalah barang dan jasa sebesar 36,11% dari total pengeluaran non
pangan.
4.

Tingkat kecukupan energi Rumah Tangga Petani Padi di DAS Samin
Kabupaten Karanganyar.
Konsumsi pangan merupakan jenis dan jumlah pangan yang
dikonsumsi individu untuk memenuhi kebutuhan gizi pada tubuh.
Konsumsi pangan rumah tangga petani padi di DAS Samin Kabupaten
Karanganyar dihitung dari makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh
setiap anggota rumah tangga, bahan makanan dan minuman yang
dikonsumsi berasal dari adanya pengeluaran pangan yang dapat dilihat
pada Tabel 21. Konsumsi pangan dalam penelitian ini dinilai dari
konsumsi energi. Konsumsi energi adalah total energi yang berasal dari
makanan dan minuman yang dikonsumsi yang dinyatakan dalam
kkal/orang/hari.
Konsumsi pangan rumah tangga petani padi diketahui melalui
perhitungan berat bahan makanan yang dikonsumsi/100 dikali persentase
bahan makanan yang dikonsumsi/100 dikali kandungan zat gizi dari
makanan yang dikonsumsi. Penentuan besar persentase bahan makanan
dan kandungan zat gizi dari makanan yang dikonsumsi berpedoman pada
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Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM). Setelah itu, konsumsi
energi aktual dibandingkan dengan Angka Kecukupan Energi (AKE)
yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019
mengenai Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan untuk mengetahui
Tingkat kecukupan energi. Tingkat ketahanan pangan suatu rumah
tangga dapat diketahui melalui Tingkat kecukupan energi (TKE) rumah
tangganya. Jika besar konsumsi energinya >80% angka kecukupan energi,
maka rumah tangga tersebut dikatakan tahan pangan. Berikut merupakan
Tabel 27. yang menunjukkan konsumsi energi aktual, angkat kecukupan
energi, dan tingkat kecukupan energi rumah tangga petani padi di DAS
Samin Kabupaten Karanganyar.
Tabel 177. Rata-Rata konsumsi energi aktual, angkat kecukupan energi,
dan tingkat kecukupan energi rumah tangga petani padi di DAS
Samin Kabupaten Karanganyar.
Rata -rata
Keterangan
Individu
Rumah Tangga
(kkal/orang/hari)
(kkal/RT/hari)
Konsumsi Energi Aktual
1.832,46
6.338,66
Angka Kecukupan Energi
2.109,87
7.320,20
Tingkat kecukupan energi
86,85%
86.59%
Sumber: Analisis Data Primer, 2021
Berdasarkan Tabel 27, dapat diketahui bahwa rata-rata konsumsi
energi aktual rumah tangga responden sebesar 6.338,66 kkal/orang/hari
masih berada dibawah rata-rata Angka Kecukupan Energi (AKE) yaitu
sebesar 7.320,20. Hal ini terjadi karena konsumsi bahan pangan yang
kurang beragam, jenis pangan dengan banyak kandungan energi seperti
kacang-kacangan, santan, buah berlemak jarang dikonsumsi oleh
responden. Pada responden penelitian ini rata-rata umur suami 52 tahun
dan rata-rata umur istri 51 tahun yang termasuk dalam angkatan kerja
dewasa, sehingga pada umur tersebut kebutuhan energinya hanya sedikit.
Menurut Ibrahim (2012) setelah usia 50 tahun metabolisme tubuh akan
menurun dan aktivitas fisik berkurang, sehingga terjadi penurunan
kebutuhan energi sebanyak 10-15%.
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Terdapat perbedaan kategori TKE pada masing-masing rumah
tangga responden petani padi di DAS Samin. Kategori kecukupan energi
yaitu defisit, kurang, sedang, dan baik. Berikut merupakan data sebaran
tingkat kecukupan energi rumah tangga petani padi di DAS Samin
Kabupaten Karanganyar.
Tabel 28. Sebaran Kategori Tingkat kecukupan energi Rumah Tangga
petani padi di DAS Samin Kabupaten Karanganyar pada
Bulan Juni 2021.
Energi(kkal/RT/hari)
Kategori Kecukupan Energi
Jumlah RT
%
Defisit (<70% AKE)
5
10
Kurang (70-80% AKE)
10
20
Sedang (80-99% AKE)
27
54
Baik (≥100% AKE)
8
16
Jumlah
50
100
Sumber: Analisis Data Primer, 2021
Tabel 28, menunjukkan bahwa kategori tingkat kecukupan energi
terbesar yaitu berstatus sedang sebanyak 54% dari seluruh total rumah
tangga petani padi responden. Sebagian besar rumah tangga petani padi
responden di DAS Samin Kabupaten Karanganyar termasuk dalam
kategori sedang atau tingkat kecukupan energinya sebesar 80-99% dari
Angka Kecukupan Energi (AKE), hal ini menunjukkan bahwa sebagian
besar petani padi telah mampu mencukupi kebutuhan energinya.
Tercukupinya kebutuhan energi pada rumah tangga kategori sedang
terjadi karena ibu rumah tangga telah mampu mengatur komposisi bahan
makanan serta telah memperhatikan aspek kuantitas serta kualitas pangan
yang disajikan untuk anggota rumah tangganya, sehingga asupan gizi
rumah tangga dapat terpenuhi. Namun masih belum dapat dikatakan baik
karena < 100% AKE.
Sebaran kategori kecukupan konsumsi energi rumah tangga
menunjukkan status gizi yang berbeda-beda. yaitu defisit, kurang, sedang,
dan baik. Hal ini terjadi karena saat penelitian lapangan setiap responden
memiliki pola konsumsi yang berbeda-beda, sehingga hasil perhitungan
kandungan energi dari bahan makanan yang di konsumsi RT berbeda.
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Penyebab perbedaan pola konsumsi yaitu karena pendapatan yang berbeda beda, apabila pendapatan pas-pasan atau rendah maka rumah tangga
responden akan membelanjakan kebutuhan pangan dilihat dari segi kuantitas
atau membeli barang yang murah sehingga sering kali tidak memikirkan
mutu atau kualitas pangan yang dibeli, sehingga ketika kandungan energinya
juga sedikit. Sebaliknya apabila pendapatan lebih besar maka kebutuhan
pangan akan lebih diperhatikan pada produk yang berkualitas.

Perbedaan kategori juga disebabkan karena adanya perbedaan
komposisi anggota rumah tangga dari segi usia dan jenis kelamin.
Menurut penelitian Soblia (2009), konsumsi energi memiliki hubungan
yang signifikan dan positif dengan ketahanan pangan rumah tangga,
sehingga rumah tangga petani padi perlu mencukupi kebutuhan energi
untuk mencapai ketahanan pangan. Diperlukan peran ibu rumah tangga
dalam pengetahuan gizi makanan yang dikonsumsi setiap hari untuk
mewujudkan terciptanya kecukupan gizi dan ketahanan pangan.
5.

Hubungan Proporsi Pengeluaran Pangan dan Tingkat kecukupan energi
Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara proporsi
pengeluaran pangan dan tingkat kecukupan energi maka diadakan
pengujian korelasi. Alat uji analisis korelasi dalam penelitian ini
menggunakan SPSS 24. Metode analisis korelasi yang digunakan adalah
metode analisis pearson product moment, metode ini dipilih karena data
yang digunakan merupakan data numerik. Hasil analisis korelasi antara
proporsi pengeluaran pangan dengan tingkat kecukupan energi rumah
tangga responden dapat dilihat pada Tabel 29.
Tabel 29. Hubungan Proporsi Pengeluaran Pangan dengan Tingkat
kecukupan energi Rumah Tangga Petani Padi di DAS Samin
Kabupaten Karanganyar

Uji Korelasi
Proporsi
Pengeluaran
Pangan dengan Tingkat
Kecukupan Energi

Sig

Uji Korelasi
Koefisien Korelasi

α

0,001

-0,452

0,05

Sumber: Analisis Data Primer
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Dilihat dari Tabel 25, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi pada
uji korelasi adalah 0,001. Nilai signifikansi lebih kecil dari tingkat
kesalahan α 0,05 maka H 0 ditolak, yang artinya terdapat hubungan yang
signifikan antara proporsi pengeluaran pangan dan tingkat kecukupan
energi rumah tangga petani responden dengan tingkat kepercayaan 95%.
Nilai koefisien korelasinya adalah sebesar -0,452, Artinya
hubungan antara proporsi pengeluaran pangan dan tingkat kecukupan
energi termasuk dalam kategori hubungan sedang. Nilai koefisien
korelasinya bernilai negatif artinya proporsi pengeluaran pangan dan
tingkat kecukupan energi memiliki hubungan yang berlawanan arah
yaitu apabila proporsi pengeluaran pangan tinggi maka tingkat
kecukupan energi rendah, begitu pula sebaliknya. Hubungan antara
proporsi pengeluaran pangan dan TKE ditunjukkan ketika proporsi
pengeluaran pangan tinggi, artinya rumah tangga tersebut terindikasi
kurang sejahtera karena mengalokasikan pendapatannya lebih besar
untuk pangan. Namun pangan yang dikonsumsi hanya untuk
menghilangkan rasa lapar tanpa memperhatikan kandungan gizi pangan
dan komposisi dari makanan yang disajikan, sehingga energi yang
dihasilkan dari konsumsi pangan tidaklah mencukupi AKE anggota
rumah tangga dan menyebabkan TKE rumah tangga menjadi rendah.
Hal ini telah sesuai dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan
besar proporsi pengeluaran pangan adalah sebesar 62,18% dari
pengeluaran total rumah tangga. Tingginya proporsi pengeluaran
pangan menunjukkan rendahnya kesejahteraan rumah tangga petani.
Sesuai dengan Hukum Engel yang menyatakan bahwa semakin rendah
pendapatan maka proporsi pengeluaran pangan akan semakin besar. Hal
ini juga sesuai dengan hasil penelitian terdahulu dari Ermawati (2011)
yang menunjukkan bahwa besar rata-rata proporsi pengeluaran
konsumsi pangan terhadap total pengeluaran adalah 64,96%, dan Ratarata Tingkat Kecukupan Energi (TKE) rumah tangga yaitu 70,57% dan
keduanya mempunyai hubungan yang signifikan serta nilai koefisien
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korelasi bernilai negatif yaitu -0,453 yang menunjukkan bahwa
hubungan antara proporsi pengeluaran konsumsi pangan dengan
konsumsi energi adalah berlawanan.
6.

Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Padi di DAS Samin Kabupaten
Karanganyar
Ketahanan pangan dari sisi konsumsi artinya adanya kemampuan
pada setiap rumah tangga untuk mengakses bahan pangan yang cukup
untuk seluruh anggota keluarganya agar dapat hidup sehat. Ketahanan
pangan terdiri dari subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi.
Pada penelitian ini ketahanan pangan rumah tangga petani padi di DAS
Samin Kabupaten Karanganyar diukur dengan menggunakan indikator
silang antara proporsi pengeluaran pangan dengan tingkat kecukupan
energi. Sebaran kategori ketahanan pangan rumah tangga petani padi di
DAS Samin Kabupaten Karanganyar dapat dilihat pada Tabel 26.
Tabel 30. Sebaran Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani
Padi di DAS Samin Kabupaten Karanganyar
Status Ketahanan Pangan
Jumlah RT
Persentase(%)
Tahan Pangan
14
28
Rentan Pangan
21
42
Kurang Pangan
6
12
Rawan Pangan
9
18
Jumlah
50
100
Sumber: Analisis Data Primer, 2021
Berdasarkan Tabel 30, diketahui informasi bahwa rumah tangga
petani padi di DAS Samin Kabupaten Karanganyar dengan status rentan
pangan memiliki persentase terbesar yaitu 42% sedangkan rumah tangga
dengan status kurang pangan memiliki persentase terkecil yaitu 6% dari
total seluruh rumah tangga. Dari hasil penelitian diatas diketahui bahwa
sebagian besar rumah tangga petani padi di DAS Samin berstatus rentan
pangan. Pada penelitian Purwaningsih et al (2010), kategori ketahanan
pangan rumah tangga paling banyak adalah kategori rentan pangan
dengan persentase sebesar 33,62%. Artinya proporsi pengeluaran
pangannya tinggi (≥60%) dari pengeluaran total dan tingkat kecukupan
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energinya cukup (>80% AKE). Proporsi pengeluaran pangan tinggi
mengartikan bahwa rumah tangga petani padi di DAS Samin lebih
mementingkan terpenuhinya kebutuhan pangan dan belum mampu
mengalokasikan pendapatannya dengan baik. Sedangkan konsumsi
energinya sudah mencukupi angka kecukupan energi, hal tersebut
mengartikan bahwa jenis pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga
rentan pangan petani padi di DAS Samin Kabupaten Karanganyar sudah
beragam dan telah memenuhi syarat kecukupan gizi dimana TKE lebih
dari 80% dari angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Rumah tangga
petani padi rentan pangan di DAS Samin lebih mengutamakan
mengonsumsi jenis pangan yang memiliki sumber energi seperti nasi,
sayur-sayuran, daging, telur, buah-buahan, dan kacang-kacangan
sehingga tingkat kecukupan energinya cukup.
Kategori rentan pangan memiliki persentase terbesar karena rumah
tangga responden petani padi di DAS Samin Kabupaten Karanganyar
merupakan petani padi yang lahannya berada di daerah rawan bencana
dan menguasai lahan pertanian yang tidak luas atau kurang dari setengah
hektar. Dengan kondisi lahan pertanian yang berada di daerah rawan
bencana serta tidak luas, maka produksinya menjadi rendah sehingga
pendapatan petani dari usahatani padi rendah (Susilowati et al, 2012).
Dengan pendapatan rendah, maka tingkat kesejahteraan petani padi di
DAS Samin juga rendah sehingga status ketahanan pangan rumah
tangganya masuk dalam kategori rentan pangan. Rumah tangga petani
padi di DAS Samin yang berstatus rentan pangan diarahkan untuk
meningkatkan pendapatannya, karena semakin tinggi pendapatan maka
akan semakin kecil proporsi pengeluaran pangannya. Semakin kecil
proporsi pengeluaran pangan, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan
rumah tangga.
Rumah tangga petani padi dengan status tahan pangan yaitu
sebanyak 28% dari total responden. Rumah tangga petani padi yang
berstatus tahan pangan merupakan rumah tangga yang memiliki proporsi
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pengeluaran pangan rendah (<60% pengeluaran total) dan konsumsi
energi rumah tangganya cukup (>80% AKE). Artinya rumah tangga
petani padi di DAS Samin dengan status tahan pangan sudah mampu
untuk mengalokasikan pengeluarannya tidak hanya untuk kebutuhan
pangan saja melainkan juga untuk pengeluaran non pangan. Rumah
tangga petani padi juga sudah mampu menyediakan makanan dengan
kandungan gizi yang cukup untuk seluruh anggota keluarganya.
Rumah tangga petani padi dengan status kurang pangan yaitu
sebesar 6% dari total rumah tangga petani padi responden yang proporsi
pengeluaran pangannya rendah (<60% pengeluaran total) dan konsumsi
energinya kurang (≤80% AKE). Proporsi pengeluaran pangan rendah
pada rumah tangga dengan status kurang pangan bukan disebabkan oleh
pendapatan yang cukup, melainkan karena kebutuhan untuk konsumsi
pangan diambil dari hasil lahan usahataninya sendiri tanpa membeli.
Kemudian konsumsi energinya kurang, artinya rumah tangga petani padi
belum dapat mencukupi kebutuhan pangannya dengan baik. Kurangnya
kecukupan energi disebabkan oleh minimnya pengetahuan tentang gizi,
sehingga pemilihan susunan menu harian menjadi kurang beragam
kandungan gizinya dan kurang mencukupi kebutuhan energi. Rumah
tangga petani padi kurang pangan disarankan untuk meningkatkan
kesejahteraan keluarganya, memperluas pengetahuan kebutuhan pangan
dan gizi supaya makanan yang dikonsumsi lebih beragam dan bermutu
baik dalam segi kuantitas ataupun kualitas.
Rumah tangga petani padi responden dengan status rawan pangan
yaitu sebesar 9% dari total rumah tangga petani padi responden yang
proporsi pengeluaran pangannya tinggi (≥60% pengeluaran total) dan
konsumsi energinya kurang (≤80% AKE). Artinya rumah tangga petani
padi responden masih memprioritaskan pengeluarannya untuk memenuhi
kebutuhan bahan pangan seluruh anggota keluarganya. Konsumsi
energinya kurang karena dilihat dari sisi ekonomi rumah tangga berstatus
rawan pangan adalah kurang mampu dan kurang memiliki wawasan serta
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pengetahuan tentang gizi, sehingga jenis pangan yang dikonsumsi kurang
beragam

dan

kualitasnya

kurang

diperhatikan.

Solusi

untuk

meningkatkan kondisi ketahanan pangan rumah tangga petani padi
responden yaitu dengan penyadaran dan memperluas pengetahuan
tentang gizi serta mutu pangan terutama tentang pola konsumsi pangan
yang seimbang dan beragam, sehingga rumah tangga petani padi tidak
hanya memandang kecukupan konsumsi dari kuantitas namun juga dari
segi kualitasnya. Serta perlu upaya dalam peningkatan pendapatan, agar
rumah tangga petani dengan status rawan pangan mampu mengakses
pangan dengan kualitas baik.
Dari hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan sebesar 72%
rumah tangga petani padi responden di DAS Samin Kabupaten
Karanganyar dalam kondisi tidak tahan pangan. Karena rumah tangga
petani padi di DAS Samin merupakan rumah tangga yang berpendapatan
rendah karena lahan yang dimiliki tidak luas sehingga tingkat
kesejahteraannya rendah. Rumah tangga petani padi juga masih
mengeluarkan proporsi pengeluaran yang besar untuk bahan pangan,
namun hanya asal kenyang tanpa memperhatikan kandungan gizinya.
Hal-hal lain yang menyebabkan kondisi tidak tahan pangan pada rumah
tangga petani di DAS Samin yaitu kurangnya pengetahuan gizi makanan
yang dikonsumsi, curah hujan tinggi, serangan penyakit dan hama yang
mengakibatkan turunnya produksi padi sehingga persediaan beras dari
hasil panen padi untuk konsumsi menjadi terbatas, karena masih harus
dijual untuk memenuhi kebutuhan lainnya.
7. Pembahasan
Pertanian merupakan salah satu sektor yang menjadi basis
perekonomian dan memiliki posisi yang strategis dalam pembangunan
nasional di Indonesia. Sektor pertanian memiliki permasalahan yang
berat yang mendominasi antara lain yaitu alihfungsi lahan yang berakibat
pada menurunnya produksi hasil pertanian. DAS Samin bagian dari DAS
Solo yang termasuk dalam salah satu dari 108 DAS kritis di Indonesia
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karena kondisi daerah alirannya memprihatinkan terutama terkait laju
erosi yang tinggi dan produktivitas lahan yang menurun. Daerah aliran
sungai terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian hulu, tengah, dan hilir
yang mana ketiga bagian tersebut saling berkaitan. Penelitian ini
dilaksanakan berdasarkan pada masalah yang ada di Desa Plumbon
Kecamatan Tawangmangu, Desa Ngadiluwih Kecamatan Matesih, dan
Desa Jantiharjo Kecamatan Karanganyar yang lahan sawahnya berada di
daerah aliran sungai sehingga rawan terjadi penurunan produktivitas
lahan yang akan berpengaruh terhadap pendapatan petani dan konsumsi
rumah tangga petani, sehingga akan menentukan tingkat ketahanan
pangan rumah tangga petani padi. Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data BPS,
artikel, buku, dan penelitian terdahulu. Kemudian data primer diperoleh
dari hasil observasi dan wawancara terhadap responden yaitu petani padi
di DAS Samin Kabupaten Karanganyar. Data yang diperoleh tersebut
digunakan untuk menganalisis rumusan masalah terkait ketahanan
pangan rumah tangga petani padi di DAS Samin Kabupaten
Karanganyar.
Umur rata-rata petani padi di DAS Samin Kabupaten Karanganyar
masih termasuk dalam usia produktif yaitu 52 tahun atau 92% dari total
responden. Artinya petani padi masih dapat mengerjakan usahataninya
dengan maksimal sehingga menghasilkan pendapatan untuk memenuhi
kebutuhannya. Menurut Putri dan Nyoman (2013), usia produktif lebih
optimal dalam melakukan pekerjaan sehingga pendapatan lebih besar
dibandingkan dengan usia non produktif. Tingkat Pendidikan rata-rata
petani di DAS Samin yaitu SD sebanyak 54%. Rendahnya tingkat
pendidikan karena keterbatasan biaya dan lingkungan. Rumah tangga
petani umumnya berpendapatan rendah sehingga setelah menamatkan
pendidikan dasar langsung bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup
dan tidak adanya pemacu di lingkungannya untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pendidikan dan pengetahuan ibu
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rumah tangga dapat berpengaruh terhadap pangan rumah tangga, karena
ibu merupakan pengambil keputusan dalam menentukan komposisi
pangan yang disajikan. Tingkat Pendidikan dominan yang dienyam oleh
ibu rumah tangga di DAS Samin yaitu SD sebanyak 34%, sehingga
menyebabkan pengetahuan ibu terhadap konsumsi pangan gizi kurang
baik dan kurang memperhatikan kecukupan gizi anggota rumah
tangganya.
Berdasarkan hasil penelitian, pendapatan rumah tangga petani padi
berasal dari dua sumber yaitu dari usahatani padi dan non usahatani.
Pendapatan non usahatani diperoleh dari bekerja sabagai pedagang,
buruh, dan swasta. Pendapatan rata-rata rumah tangga petani padi di DAS
Samin yaitu sebesar Rp. 773.040 dari usahatani padi dan Rp. 1.020.000
dari non usahatani. Rata-rata pendapatan usahatani lebih rendah karena
sebagian besar responden merupakan petani gurem yang luas lahannya
tidak besar dan terletak di daerah rawan bencana yaitu di DAS Samin
Kabupaten Karanganyar, sehingga hasil produksinya tidak banyak. Ratarata luas penguasaan lahan sawah di DAS Samin yaitu 0,4 ha. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Cahyani (2020),
bahwa pendapatan dari luar sektor pertanian lebih besar dari pendapatan
sektor pertanian. Secara teoritis, luas lahan yang dimiliki petani sangat
berpengaruh terhadap besar kecilnya pendapatan yang diperoleh.
Semakin besar luas lahan yang digarap, maka semakin besar pendapatan
yang diterima petani dari usahatani dan begitu pula sebaliknya (Putri,
2013). Tingkat pendapatan juga akan mempengaruhi kualitas dan
kuantitas barang yang dikonsumsi, karena saat pendapatan tinggi maka
rumah tangga cenderung lebih mementingkan kualitas pangan daripada
rumah tangga berpendapatan rendah. Menurut Rohyani (2016), rumah
tangga dengan pendapatan rendah pemilihan konsumsinya masih
didominasi oleh bagaimana memperoleh pangan secara cukup dari segi
kuantitas dan belum mementingkan gizi yang terkandung didalamnya.
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Teori Keynes menyatakan bahwa pengeluaran untuk konsumsi akan
meningkat seiring dengan meningkatnya pendapatan. Pegeluaran total
rumah tangga terbagi menjadi dua yaitu pengeluaran pangan dan
pengeluaran non pangan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa
pengeluaran untuk pangan rumah tangga petani padi di DAS Samin
Kabupaten

Karanganyar

memiliki

persentase

lebih

besar

dari

pengeluaran non pangan, yaitu sebesar 62,18% dari pengeluaran total.
Pengeluaran pangan terbesar adalah untuk kelompok padi-padian yaitu
sebesar 14,40% dari total pengeluaran pangan. Tingginya pengeluaran
beras karena beras merupakan makanan pokok rumah tangga di pedesaan
(Purwaningsih et al., 2015). Pola pangan rumah tangga responden di
DAS Samin Kabupaten Karanganyar lebih mengutamakan ketersediaan
kebutuhan beras dibanding dengan kelompok pangan yang lain. Dalam
kurun satu bulan, rumah tangga responden mengonsumsi beras sebanyak
15-25 kg beras dengan harga Rp 9.000 – Rp 11.000. Hal ini sejalan
dengan penelitian Cahyani (2020), bahwa pengeluaran pangan terbesar
yaitu kelompok padi-padian sebesar Rp 234.442,67 per bulan atau
21,59% dari total pengeluaran pangan.
Tingginya proporsi pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total
mengartikan tingkat kesejahteraan rumah tangga responden masih
rendah. Menurut Deaton dan Muellbauer (1980), apabila semakin tinggi
proporsi pengeluaran pangan rumah tangga maka semakin rendah tingkat
kesejahteraan rumah tangganya. Dalam keadaan ini rumah tangga lebih
memprioritaskan kebutuhan pangannya dan hanya terpaku pada pangan
yang murah dan dapat mengatasi rasa lapar, sehingga kebutuhan gizi
pangannya kurang diperhatikan.
Indikator kuatitas pangan yang dikonsumsi dapat diketahui dari
besarnya konsumsi energi. Energi merupakan salah satu komponen gizi
yang berperan penting bagi tubuh manusia untuk beraktivitas. Energi
diperoleh dari makanan dan minuman dikonsumsi rata-rata/orang/hari
dengan satuan kkal dalam suatu rumah tangga. Dari hasil penelitian
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diketahui bahwa rata-rata konsumsi energi aktual rumah tangga
responden sebesar 6.338,66 kkal/orang/hari dan TKE nya sebesar
86,59%. Nilai TKE (Tingkat kecukupan energi) diperoleh dari
perbandingan antara konsumsi energi aktual dengan angka kecukupan
energi (AKE). Sebanyak 84% rumah tangga responden memiliki TKE
yang belum baik yang tersebar dalam kategori defisit 10%, kategori
kurang 20%, dan kategori sedang 54%. Untuk kategori baik hanya
sebanyak 16%.
Sebaran Tingkat kecukupan energi terbanyak yaitu kategori sedang
sebanyak 54% dari total responden, artinya sebagian besar responden
telah mampu mencukupi kebutuhan energinya karena ibu rumah tangga
telah mampu mengatur komposisi gizi pangan dan telah memperhatikan
aspek kuantitas serta kualitas pangan yang disajikan untuk anggota rumah
tangganya, sehingga asupan gizi rumah tangga tercukupi. Hal ini sejalan
dengan penelitian Rahmawati (2020), bahwa sebagian besar rumah
tangga petani termasuk dalam kategori sedang yang artinya rumah tangga
petani telah mampu mencukupi kebutuhan energinya.
Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara proporsi
pengeluaran pangan dan tingkat kecukupan energi maka diadakan
pengujian korelasi menggunakan alat bantu SPSS 24. Hasil uji korelasi
yaitu nilai signifikansinya sebesar 0,001, dimana nilai signifikansi lebih
kecil dari tingkat kesalahan (0,05) artinya terdapat hubungan antara
proporsi pengeluaran pangan dan tingkat kecukupan energi dan termasuk
dalam kategori hubungan sedang dengan nilai koefisien korelasi -0,452.
Nilai koefisien korelasinya bernilai negatif artinya proporsi pengeluaran
pangan dan tingkat kecukupan energi memiliki hubungan yang
berlawanan arah yaitu apabila proporsi pengeluaran pangan tinggi maka
tingkat kecukupan energi rendah, begitu pula sebaliknya. Hal ini telah
sesuai dengan teori Hukum Engel yang menyatakan jika pendapatan
menurun akan mengakibatkan rumah tangga lebih mementingkan
proporsi pengeluaran untuk pangan sehingga energi dari pangan tersebut
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sedikit karena rumah tangga petani lebih mementingkan terpenuhinya
pangan dari sisi kuantitas daripada kualitas. Hal ini juga sesuai dengan
hasil penelitian terdahulu dari Ermawati (2011), yang menunjukkan besar
rata-rata

proporsi pengeluaran konsumsi pangan terhadap total

pengeluaran adalah 64,96%, dan Rata-rata Tingkat Kecukupan Energi
(TKE) rumah tangga yaitu 70,57% dan keduanya mempunyai hubungan
yang signifikan serta nilai koefisien korelasi bernilai negatif yaitu -0,453
yang menunjukkan hubungan antara proporsi pengeluaran konsumsi
pangan dengan konsumsi energi adalah berlawanan.
Proporsi pengeluaran pangan dan tingkat kecukupan energi
merupakan indikator ketahanan yang digunakan untuk mengukur tingkat
ketahanan pangan dengan cara klasifikasi silang. Berdasarkan dua
indikator tersebut terdapat empat kriteria ketahanan pangan yaitu tahan
pangan, rentan pangan, kurang pangan, dan rawan pangan. Rumah tangga
petani padi di DAS Samin Kabupaten Karanganyar dengan status rentan
pangan memiliki sebaran terbesar yaitu 42% dari total responden. Rumah
tangga dengan status tahan pangan menempati urutan kedua sebesar 28%,
rumah tangga berstatus rawan pangan sebesar 18%, dan rumah tangga
berstatus kurang pangan sebesar 12%. Hal ini sejalan dengan penelitian
Purwaningsih et al (2010), kategori ketahanan pangan rumah tangga
paling banyak adalah kategori rentan pangan. Artinya sebagian besar
responden memiliki proporsi pengeluaran pangan tinggi (≥60%) dan
tingkat kecukupan energi cukup (>80% AKE).
Hasil penelitian ini menunjukkan sebesar 72% rumah tangga petani
padi responden di DAS Samin Kabupaten Karanganyar dalam kondisi
tidak tahan pangan. Kaitannya dengan kemiskinan, menurut BPS 2021
kemiskinan merupakan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan
dasar yang diukur dari pengeluaran. Artinya, rumah tangga yang
pengeluaran perkapitanya di bawah angka rata-rata garis kemiskinan
termasuk warga miskin. Pengeluaran pada responden penelitian ini yaitu
Rp 419.908 kapita/bulan dan angka rata-rata garis kemiskinan di
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Kabupaten

Karanganyar yaitu

Rp

385.563

kapita/bulan,

yang

menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita responden petani padi di
DAS Samin Kabupaten Karanganyar berada diatas angka rata-rata garis
kemiskinan Kabupaten Karanganyar. Artinya rata-rata rumah tangga
responden tidak termasuk dalam rumah tangga miskin, namun kesadaran
pemenuhan gizinya masih rendah. Dilihat dari analisis TKE yang
menunjukkan bahwa sebagian rumah tangga responden berada di bawah
konsumsi energi aktual yang dianjurkan.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tidak tahan pangan
rumah tangga disebabkan karena rumah tangga petani padi di DAS Samin
merupakan rumah tangga yang berpendapatan rendah. Luas lahan yang
dimiliki oleh petani responden rata-rata kurang dari setengah hektar dan
berada pada daerah kritis yaitu di daerah aliran sungai sehingga
menyebabkan produksinya rendah sehingga pendapatan petani dari
usahatani padi rendah dan pengetahuan rumah tangga yang masih rendah
terhadap kandungan gizi bahan makanan yang dikonsumsi (Susilowati et
al, 2012). Pengetahuan tentang status kondisi ketahanan pangan rumah
tangga responden dapat dijadikan sebagai salah satu acuan pertimbangan
pengambilan keputusan rumah tangga petani untuk selalu meningkatkan
kesejahteraannya lebih baik dari sebelumnya sehingga kondisi ketahanan
pangan rumah tangga akan lebih baik.

