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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat, orientasi konsumsi 

pangan bergeser dari perhatian pada pemenuhan kebutuhan asupan menjadi 

perhatian pada nutrisi atau gizi yang terkandung dalam suatu jenis pangan. 

Diversifikasi pangan merupakan salah satu cara yang dapat ditempuh untuk 

memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan manusia dalam beraktivitas. 

Diversifikasi pangan berkonotasi pada adanya pilihan bahan pangan alternatif 

untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis pangan yang dominan serta 

mendukung ketahanan pangan.  

Terdapat tiga subsistem dalam ketahanan pangan yaitu ketersediaan pangan, 

akses pangan, dan penyerapan pangan. Ketersediaan pangan adalah kondisi 

tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan cadangan pangan nasional, 

serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. Akses 

pangan adalah kemampuan semua rumah tangga dan individu dengan sumberdaya 

yang dimilikinya untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya 

yang dapat diperoleh dari produksi pangannya sendiri, pembelian ataupun melalui 

bantuan pangan. Penyerapan pangan adalah penggunaan pangan untuk kebutuhan 

hidup sehat yang meliputi kebutuhan energi dan gizi, air dan kesehatan lingkungan 

(Hanani, 2008). Ketersediaan pangan mempengaruhi keragamanan konsumsi 

pangan (Syofya, 2018). Fakta selama ini, jenis pangan dominan di Indonesia 

adalah beras.  

Menurut Badan Ketahanan Pangan (2021) konsumsi beras dalam  

padi-padian rata-rata berkisar 900 kilo kalori (kkal) atau 42,8% kebutuhan kalori 

rata-rata seorang dewasa (menurut permenkes nomor 28 tahun 2019). Hal ini 

menunjukkan bahwa ketersediaan beras merupakan hal penting yang dimiliki oleh 

tiap kota/kabupaten untuk mencapai ketahanan pangan karena mayoritas 

masyarakat Indonesia mengkonsumsi beras untuk memenuhi kebutuhan energi. 
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Menurut Saputro dan Fidayani (2020), Kabupaten Klaten memiliki lahan 

pertanian untuk padi seluas 33.220 Ha atau 50,6% dari total luas wilayahnya. 

Kabupaten Klaten merupakan 10 besar daerah sentra penghasil padi di Jawa 

Tengah. Menjadi daerah sentra penghasil padi tidak menjamin bahwa penyerapan 

gizi di Kabupaten Klaten cukup baik. Berdasarkan Survei Konsumsi Pangan 

Kabupaten Klaten Tahun 2021, rata-rata konsumsi energi per orang di Kabupaten 

Klaten di tahun 2021 sebesar 1.935 kkal/kapita/hari. Tingkat konsumsi tersebut 

masih di bawah batas minimum Angka Kecukupan Energi (AKE) normal yang 

besarnya 2.150 kkal (Permenkes nomor 28 tahun 2019). 

Tabel 1. Rata-rata konsumsi Kalori per Kapita Sehari Menurut Kelompok 

Komoditas Makanan dan Kelompok Pengeluaran (kkal) Kabupaten 

Klaten 2021 

No. 
Kelompok Komoditas 

Makanan 

Kelompok Pengeluaran Rata-rata 

Konsumsi 

Kalori 

(%) 

40% 

Terbawah 

40% 

Tengah 

20% 

Teratas 

1 Padi-padian 712,20 742,32 732,31 728,26 

2 Umbi-umbian 37,74 42,23 51,68 42,32 

3 Ikan/Udang/Cumi/Kerang 14,81 22,44 34,22 21,74 

4 Daging 43,95 72,23 108,80 68,20 

5 Telur dan Susu 37,88 60,44 93,56 58,02 

6 Sayur-sayuran 30,15 37,06 44,58 35,79 

7 Kacang-kacangan 62,41 76,12 826 71,71 

8 Buah-buahan 28,55 41,52 68,94 41,80 

9 Minyak dan Kelapa 201,83 269,06 313,53 251,01 

10 Bahan Minuman 95,09 129,43 58,82 121,54 

11 Bumbu-bumbuan 8,67 12,63 15,17 11,55 

12 Konsumsi lainnya 43,91 66,07 69,79 57,94 

13 Makanan dan Minuman Jadi 259,25 473,29 664,04 425,65 

 14 Rokok dan Tembakau 0,00 0,00 0,00 0,00 

Jumlah Kalori Total 1576,44 2044,85 2437 1935,53 

Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Klaten 2021 

Rata-rata sekitar 728,26 (37,6%) konsumsi kalori harian masyarakat berasal 

dari padi-padian. Tingkat konsumsi kalori tersebut masih di bawah rata-rata 
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nasional sebesar 900 kilo kalori (kkal), meskipun Klaten merupakan salah satu 

sentra produksi beras baik di Provinsi Jawa Tengah dan nasional. Kurangnya 

asupan kalori ini terlihat juga pada data Studi Status Gizi Indonesia (2021), dimana 

prevalensi stunting atau kurang gizi dan pangan di Kabupaten Klaten sebesar 15,8 

persen atau diurutan terenam terendah di Jawa Tengah. Angka itu masih berada di 

bawah rata-rata angka Jawa Tengah yaitu sebesar 20,9 persen. Hal ini berpengaruh 

terhadap kerawanan pangan suatu daerah. Disisi lain kerawanan pangan juga dapat 

dilihat dari akses pangan dan ketersediaan pangannya. 

Tabel 2. Rata-Rata Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Pendapatan di 

Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 

Tahun Pendapatan Perkapita (Rp/Tahun) Pertumbuhan Pendapatan (%) 

2016 23.725.740 5,03 

2017 24.993.103 5,34 

2018 26.360.649 5,00 

2019 27.811.509 6,00 

2020 27.482.912 -1,20 

Sumber : BPS (2021) 

Dari sisi akses pangan dapat dilihat dari pendapatan per kapitanya. 

Pendapatan per kapita mempengaruhi akses masyarakat terhadap pangan. 

Pendapatan per kapita yang menurun mengindikasi bahwa akses/daya beli 

masyarakat terhadap pangan menurun (Wijaya, 2017). Pengaruh pendapatan 

terhadap akses pangan dapat dilihat melalui pengeluaran bahan pangan, yaitu 

dengan besarnya proporsi pengeluaran rumah tangga untuk bahan pangan. 

Pendapatan yang menurun akan mempengaruhi pilihan akan makanan bergizi yang 

semakin sedikit. Implikasi selanjutnya adalah keterbatasan daya beli atau 

keterbatasan akses pangan secara ekonomi, semakin turunnya atau terbatasnya 

akses pangan maka kemungkinan dapat berdampak pada menurunnya tingkat 

ketahanan pangan (Purwaningsih et al., 2015). 

Dari sisi ketersediaan pangan dapat dilihat dari ketersediaan beras. 

Kecamatan Cawas merupakan kecamatan yang memiliki lahan pertanian terluas di 
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Kabupaten Klaten. Lahan pertanian yang dimiliki sebanyak 2.314 ha BPS (2021). 

Menurut Ariyanto (2019), Kecamatan Cawas merupakan kecamatan yang 

memiliki kondisi angka kecukupan beras tergolong defisit di Kabupaten Klaten.  

Tabel 3. Angka Kecukupan Beras Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten Tahun 

2011-2021 

Tahun Angka Kecukupan Beras (Ton) Keterangan 

2011 -706.912  Defisit 

2015 -532.761  Defisit 

*2021 -271.532  Defisit 

Sumber : Ariyanto (2019) 

Angka kecukupan beras Kecamatan Cawas meningkat sebesar 43.538 ton 

per tahunnya. Angka kecukupan beras didapat dari hasil jumlah ketersediaan beras 

yang didapat dari nilai produksi usahatani tiap rumah tangga yang dikurangi 

dengan konsumsi beras per kapita dikali dengan jumlah penduduk di suatu daerah. 

Dengan asumsi peningkatan jumlah ketersediaan beras dan konsumsi beras stabil 

maka diproyeksikan angka kecukupan beras di Kecamatan Cawas masih tergolong 

defisit sebesar -271.532 ton. Itu berarti jumlah konsumsi beras di Kecamatan 

Cawas lebih besar dari ketersediaan beras yang dimiliki sehingga disebut defisit 

ketersediaan beras dimana daerah Cawas perlu impor beras dari luar wilayahnya 

untuk mencukupi kebutuhan konsumsi beras. Defisit ketersediaan beras ini dapat 

berdampak terhadap lemahnya ketahanan pangan di suatu daerah karena mayoritas 

konsumsi energi diperoleh dari hasil mengkonsumsi beras (Danna et al., 2014). 

Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis tertarik untuk menganalisis ketahanan 

pangan rumah tangga petani padi berdasarkan proporsi pengeluaran pangan dan 

konsumsi energi di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan diangkat 

diantaranya adalah 
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1. Berapakah besar proporsi pengeluaran pangan terhadap pengeluaran rumah 

tangga petani padi di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten ? 

2. Bagaimana konsumsi energi dan protein pada rumah tangga petani padi di 

Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten ?  

3. Bagaimana kondisi ketahanan pangan rumah tangga petani padi di Kecamatan 

Cawas Kabupaten Klaten berdasarkan proporsi pengeluaran pangan dan 

konsumsi rumah tangga ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat dirumuskan tujuan dari penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Menganalisis besar proporsi pengeluaran pangan terhadap pengeluaran rumah 

tangga petani padi di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten. 

2. Menganalisis konsumsi energi dan protein pada rumah tangga petani padi di 

Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten. 

3. Menganalisis kondisi ketahanan pangan rumah tangga petani padi di 

Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten berdasarkan proporsi pengeluaran pangan 

dan konsumsi energi rumah tangga. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini 

diantaranya sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Memberikan pengetahuan dan pengalaman mengenai permasalahan yang dikaji, 

serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) di 

Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

2. Bagi Petani Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten  

Memberikan pengetahuan dan informasi mengenai status ketahanan pangan 

rumah tangga petani padi.  

3. Bagi Pemerintah Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten  
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Memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan pertimbangan dalam 

menyusun kebijakan sebagai upaya untuk memenuhi gizi masyarakat, sehingga 

ketahanan pangan rumah tangga khususnya petani dapat tercapai.  

4. Bagi Pembaca  

Memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat serta dapat dijadikan 

sebagai referensi penelitian sejenis. 
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