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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang 

 Pangan sebagai sumber zat gizi bagi manusia merupakan kebutuhan 

pokok yang harus dipenuhi setiap hari untuk dapat mempertahankan hidup. 

Berdasarkan Undang – Undang No 18 tahun 2012 bahkan ditegaskan bahwa 

pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan 

pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai 

komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas 

(Presiden RI, 2012). Berbeda dengan kebutuhan hidup yang lain, kebutuhan 

pangan hanya diperlukan secukupnya. Kekurangan maupun kelebihan 

konsumsi pangan, terutama apabila dialami dalam jangka waktu lama, akan 

berdampak buruk pada kesehatan. Perkembangan masalah gizi ganda (double 

burden malnutrition) dimana masalah kekurangan dan kelebihan gizi terjadi 

pada saat bersamaan juga sudah menunjukkan angka signifikans di Indonesia. 

Hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga yang mewakili 85% penduduk 

Indonesia menunjukkan kecenderungan peningkatan jumlah orang gemuk 

hampir dua kali lipat dari periode sebelumnya, sementara jumlah orang kurus 

masih menunjukkan angka yang bermakna pada periode yang sama (Bank 

Dunia, 2012) 

Sebagaimana tercantum pada pasal 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI 

No  75 tahun 2013 yang dimaksud dengan angka kecukupan gizi merupakan 

suatu kecukupan rata-rata zat gizi yang harus dikonsumsi per hari bagi setiap 

penduduk Indonesia menurut kelompok umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, 

serta aktifitas fisiknya untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal 

(Menkes RI, 2013). 

Situasi ketahanan pangan di Indonesia belum begitu kuat. Hal ini 

antara lain ditandai dengan masih tingginya jumlah penduduk/wilayah yang 

mengalami rawan pangan. Kerawanan pangan dapat diketahui dari tingkat 
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kecukupan konsumsi zat gizi masyarakat yang diukur dari Angka Kecukupan 

Gizi (AKG). AKG merupakan tingkat konsumsi zat-zat gizi esensial yang 

dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi hampir semua orang sehat di 

suatu negara. AKG diperoleh dari data Susenas BPS yang dikumpulkan setiap 

triwulan dalam tahun. Angka kecukupan rata-rata konsumsi energi penduduk 

Indonesia per kapita per hari berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan 

Gizi XI (WNPG) 2013 adalah 2150 kkal. Persentase rawan pangan berdasar 

angka kecukupan gizi (AKG) suatu daerah, dihitung dengan menjumlahkan 

penduduk dengan konsumsi kalori kurang dari 1500 kkal (70% AKG) 

perkapita dibagi dengan jumlah penduduk pada golongan pengeluaran 

tertentu. Berdasarkan laporan Persentase Angka Rawan Pangan Tahun 2008-

2012 yang dirilis BPS, diperoleh bahwa pada 2012 ternyata masih terdapat 

47,64 juta penduduk atau 19,46 persen dari seluruh penduduk di Indonesia 

yang mengalami kondisi sangat rawan (BPS, 2013) 

Perlu ditegaskan disini bahwa permasalahan dan tantangan untuk 

mewujudkan ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan bersifat multidimensi, 

mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Indentifikasi 

permasalahan dan tantangan tersebut dapat dilakukan melalui analisis 

penawaran dan permintaan pangan. Dari sisi penawaran, tantangan tersebut 

diantaranya berupa persaingan pemanfaatan sumber daya alam, dampak 

perubahan iklim global, dan dominasi usahatani skala kecil. Dari sisi 

permintaan, diantara tantangan tersebut adalah pertumbuhan penduduk yang 

tinggi beserta dinamika karakteristik demografisnya, perubahan selera 

konsumen, dan persaingan permintaan komoditas pangan untuk konsumsi 

manusia, pakan, dan bahan baku energi. Dari hasil kajian yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa selama lima tahun terakhir secara makro Indonesia 

mampu menyediakan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan 

warganya, namun kualitas konsumsi pangan rata-rata masyarakat Indonesia 

masih di bawah rekomendasi para ahli gizi. Berpijak pada fakta ini, maka 

tantangan menuju ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan tahun 2025 akan 

semakin berat (Suryana, 2014). 
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Situasi rawan pangan tentu saja berkaitan erat dengan pangan yang 

tersedia. Ketersediaan pangan disamping berasal dari produksi dalam negeri 

dan cadangan pangan nasional juga dapat berasal dari impor apabila kedua 

sumber utama tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan. Sebagaimana 

tercantum pada pasal 10 ayat 2 peraturan pemerintah tentang ketahanan 

pangan disebutkan bahwa upaya pencegahan masalah ketersediaan pangan 

dapat dilakukan melalui berbagai upaya meliputi a) memantau, menganalisis, 

dan mengevaluasi ketersediaan pangan; b) memantau, menganalisis dan 

mengevaluasi faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan; dan c) 

merencanakan dan melaksanakan program pencegahan masalah pangan 

(Setneg RI, 2002).  

Ketahanan pangan merupakan tantangan yang mendapatkan prioritas 

untuk mencapai kesejahteraan bangsa ini. Menurut Penjelasan Peraturan 

Pemerintah nomor 68 tahun 2002, upaya mewujudkan ketahanan pangan 

nasional harus bertumpu pada sumber daya pangan lokal yang mengandung 

keragaman antar daerah. Menyimak situasi dan kondisi terkini di Indonesia, 

permasalah pangan memang tidak dapat di hindari. Walaupun Indonesia 

sering disebut sebagai negara agararis kenyataannya masih banyak 

kekurangan pangan yang melanda Indonesia, Bertambahnya penduduk bukan 

hanya menjadi satu-satunya permasalahan yang menghambat untuk menuju 

ketahanan pangan nasional. Berkurangnya lahan pertanian yang dikonversi 

menjadi pemukiman dan lahan industri, telah menjadi ancaman dan tantangan 

tersendiri bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang mandiri dalam 

bidang pangan. Disamping permasalahan klasik di atas, situasi pangan di 

Indonesia juga diperburuk sebagai akibat : 1) Pengaruh perubahan iklim 

ekstrem terhadap sektor pertanian yang mempengaruhi produksi dan 

produktivitas; 2) Lemahnya kelembagaan petani dan kecenderungan petani 

bekerja sendiri-sendiri; 3) Ketidakseimbangan akses terhadap sumber daya, 

modal, dan teknologi antar wilayah; 4) Tingginya prosporsi kehilangan hasil 

pertanian dan pemborosan pangan (30% dari total produksi pangan); 5) Tidak 

berkembangnya industri pengolahan dan penciptaan nilai tambah produk 
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primer pertanian; 6) Tidak berkembangnya sektor jasa penunjang pertanian; 7) 

Belum memadainya prasarana dan sarana transportasi baik darat dan terlebih 

antar pulau, sehingga meningkatkan biaya distribusi pangan; 8) Buruknya 

infrastruktur yang menghubungkan sentra produksi dengan kota; 9) Buruknya 

kelembagaan pasar dan tingginya biaya transaksi; 10) Waktu panen tidak 

merata antar waktu dan daerah; 11) Lokasi sentra produksi bahan pangan 

masih terpusat di beberapa wilayah; serta 12) Cadangan pangan pemerintah 

masih terbatas (hanya beras dan dikelola oleh pemerintah pusat), sementara 

cadangan pemerintah daerah dan masyarakat belum berkembang, termasuk 

belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan lumbung pangan masyarakat 

(Badan Ketahanan Pangan, 2014).  

Mengingat tantangan ke depan yang semakin berat, serta dampaknya 

terhadap perkembangan kualitas sumberdaya manusia, maka berdasarkan 

pasal 7 Peraturan Pemerintah RI nomor 68 tahun 2007 tentang pembagian 

urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan 

pemerintah daerah kabupaten/kota, ketahanan pangan merupakan salah satu 

dari 26 urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi 

dan pemerintah daerah kabupaten.kota sebagai urusan yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar. Bahkan pada pasal selanjutnya ditetapkan bahwa 

penyelenggaraan urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar tersebut 

dilaksanakan dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) 

yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan secara bertahap 

untuk pencapaiannya (Setneg RI, 2007) 

Untuk menjawab tantang permasalahan yang semakin kompleks ke 

depan, maka mutlak diperlukan suatu usaha untuk  memahami situasi pangan 

di suatu daerah/negara pada suatu periode tertentu. Cara memahami situasi 

tersebut, haruslah memenuhi persyaratan cepat, teliti dan mudah dipahami. 

Dengan demikian, maka secara sekaligus akan dapat terlihat gambaran 

mengenai produksi, pengadaan dan penggunaan pangan serta tingkat 

konsumsi penduduk perkapita. Analisa dari gambaran pengadaan pangan 

tersebut dibandingkan dengan kebutuhannya menurut persyaratan gizi akan 
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merupakan bahan yang sangat penting bagi pemerintah untuk menentukan 

kebijaksanaan program pangan secara menyelutuh, agar keseimbangan antara 

penyediaan pangan, penggunaan pangan, pendapatan masyarakat dan 

pendapatan negara dapat terlaksana sebaik-baiknya.. Salah satu cara 

memperoleh gambaran situasi pangan tersebut dapat dituangkan dalam suatu 

neraca atau tabel yang dikenal dengan nama “Neraca Bahan Makanan” (Food 

Balance Sheet) disingkat NBM (FAO, 2008). 

Cara lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan komposisi 

pangan yang beragam sekaligus memenuhi kebutuhan gizi adalah konsep pola 

pangan harapan (PPH). Konsep PPH pertama kali diperkenalkan oleh FAO 

RAPA (Regional office of Asia and Pasific) pada tahun 1989. PPH menilai 

mutu konsumsi penduduk dengan pendekatan skor, dimana semakin tinggi 

skor yang diperoleh maka akan semakin menunjukkan situasi pangan yang 

semakin beragam dan tinggi mutu gizinya (Khan, 1990).  

Kabupaten Jembrana merupakan wilayah yang terletak ujung barat 

Provinsi Bali. Hingga saat ini, sektor pertanian masih menjadi tumpuan 

perekonomian yang utama di Jembrana. Disamping pertanian, perkebunan 

juga memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan pertanian di 

Jembrana. Komoditas perkebunan yang potensial dikembangkan dan memiliki 

peluang ekspor antara lain adalah kelapa, kopi, cengkeh, cacao, dan vanila 

(BPS Kab Jembrana, 2017). Meski dikenal sebagai daerah dengan potensi 

produksi pangan yang berlimpah, namun sampai saat ini belum pernah 

dilakukan kajian tentang ketersediaan pangan (energi dan protein), konsumsi 

pangan (energi dan protein) serta keragaman konsumsi pangan di wilayah 

tersebut. Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka dipandang perlu 

untuk melakukan kajian terhadap ketersediaan pangan (energi dan protein) 

tahun 2016 -2017, keragaman konsumsi pangan melalui pola pangan harapan 

serta tingkat konsumsi  energi dan protein rata-rata rumah tangga penduduk 

Kabupaten Jembrana tahun 2016. 



Kajian/Analisis Pola Konsumsi Pangan Kabupaten Jembrana 2017 Halaman 6 
Kerjasama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana dan Poltekkes Denpasar 

 

B.  Tujuan Penelitian 

1.  Tujuan Umum 

 Tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui ketersediaan pangan 

(energi dan protein), tingkat konsumsi energi dan protein rata-rata dan pola 

pangan harapan rumah tangga penduduk dalam upaya menggambarkan 

ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Jembrana 

2.  Tujuan khusus 

a. Menghitung ketersediaan pangan (energi dan protein) rata-rata 

penduduk dengan metode Neraca Bahan Makanan tahun 2014-2016 di 

Kabupaten Jembrana 

b. Menilai tingkat konsumsi energi dan protein pada tingkat  rumah 

tangga di Kabupaten Jembrana  tahun 2017 

c. Menghitung skor pola pangan harapan konsumsi pangan pada tingkat 

rumah tangga di Kabupaten Jembrana tahun 2017 

 

C.  Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata 

tentang ketersediaan pangan dan konsumsi pangan rata-rata penduduk pada 

tingkat rumah tangga serta skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tingkat 

rumah tangga di Kabupaten Jembrana. Hasil penelitian ini nanti diharapkan 

dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pejabat pengambil keputusan di 

Kabupaten Jembrana untuk menentukan kebijakan khususnya dalam 

menentukan standar pelayanan minimal (SPM) bidang ketahanan pangan di 

Kabupaten Jembrana 

. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Neraca Bahan Makanan 

Neraca bahan makanan (Food Balance Sheet) yang selanjutnya 

disingkat NBM adalah suatu bentuk tabel yang dapat menggambarkan situasi 

dan kondisi persediaan bahan makanan bagi suatu negara/daerah tertentu yang 

tersedia bagi penduduk . Pada dasarnya NBM menyajikan analisa dan 

perbandingan jumlah semua jenis bahan makanan yang dapat/lazim 

dikonsumsi oleh seluruh penduduk pada periode dan daerah tertentu. NBM 

menyajikan angka rata-rata jumlah jenis bahan makanan yang tersedia untuk 

dikonsumsi penduduk perkapita dalam satuan kilogram per tahun atau gram 

per hari pada periode dan waktu tertentu. Pengertian tersedia untuk 

dikonsumsi penduduk disini adalah yang tersedia ditingkat pedagang eceran 

atau yang tersedia di rumah para konsumen (FAO, 2008). 

Dalam penyusunan NBM untuk tingkat regional telah dicoba di 

beberapa daerah tetapi hasilnya belum memuaskan, karena kesulitan 

mendapatkan data perdagangan antar daerah untuk setiap jenis bahan 

makanan. Kelemahan dalam penyajian NBM tingkat nasional adalah belum 

adanya penelitian mengenai beberapa konversi bentuk produk tertentu ke 

bentuk lain dan extraction rate berbagai jenis bahan makanan yang dimuat 

dalam NBM, sehingga dipakai faktor-faktor konversi dari negara lain, atau 

berdasarkan asumsi para ahli kita (FAO, 2008). 

B.  Angka Kecukupan Gizi 

Angka kecukupan gizi yang dianjurkan bagi bangsa Indonesia 

selanjutnya disebut AKG adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari 

bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, 

aktifitas tubuh (Menkes RI, 2013). 

Istilah angka kecukupan gizi yang dianjurkan (AKG) yang digunakan 

bagi bangsa Indonesia, di negara lain seperti di Amerika digunakan istilah 
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Recommended Dietary Allowance (RDA), yang merupakan standar yang 

berisi kebutuhan rata-rata zat gizi per hari yang dianjurkan sehingga suatu 

masyarakat dapat hidup sehat.   Di Canada istilah yang digunakan adalah 

Recommended Nutrient Intake atau RNI (Sudiarti, T. dan DM Utari, 2007). 

 Dalam perhitungan  kecukupan gizi yang dianjurkan, pada umumnya 

sudah diperhitungkan faktor variasi kebutuhan individual sehingga angka 

kecukupan gizi yang dianjurkan, kecuali untuk energi, setingkat dengan 

kebutuhan rata-rata ditambah dua kali simpangan baku (standar deviasi).  

Dengan demikian kecukupan yang dianjurkan sudah mencakup lebih dari 

97,5% populasi.  Untuk beberapa zat gizi, misalnya  vitamin dan mineral, 

kecukupan gizi yang dianjurkan sudah mencakup pula terciptanya cadangan 

zat gizi bersangkutan dalam tubuh. Cadangan ini dapat dipakai untuk 

memenuhi kebutuhan pada waktu konsumsi zat gizi tersebut kurang dari 

kebutuhan  dalam jangka waktu tertentu. Misalnya pada orang dewasa yang 

konsumsi vitamin A-nya selalu cukup dalam jangka waktu beberapa tahun, di 

dalam jaringan hati orang tersebut akan ditimbun cadangan vitamin A yang 

dapat memenuhi kebutuihan sampai sekitar tiga bulan tanpa mengkonsumsi 

vitamin A dari makanan (Purnadhibrata, 2011) 

Sehubungan dengan perkembangan berbagai ilmu yang terkait dengan 

masalah kecukupan gizi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dari 

waktu ke waktu, serta perubahan komposisi penduduk, maka sudah 

sewajarnya angka kecukupan gizi disesuaikan dengan perubahan tersebut 

secara berkala. Di Indonesia, sejak tahun 1978 setiap 5 tahun sekali secara 

nasional dibuat Angka Kecukupan Gizi rata-rata yang dianjurkan, dan 

disebarluaskan melalui Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi.  Perlu 

dijelaskan, bila suatu daerah tertentu yang berbeda dari rata-rata nasional, 

maka sangatlah baik apabila  daerah tersebut membuat angka kecukupan gizi 

yang disesuaikan dengan keadaan daerah bersangkutan.  
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C.  Kegunaan 

 Kegunaan AKG berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan  RI Nomor 

: 75 tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Bagi 

Bangsa Indonesia diutamakan untuk :1)Acuan dalam menilai kecukupan gizi; 

2) Acuan dalam menyusun makanan sehari-hari termasuk perencanaan 

makanandi institusi.; 3) Acuan perhitungan dalam perencanaan penyediaan 

pangan tingkat regional maupun nasional.; 4) Acuan pendidikan gizi; 5) 

Acuan label pangan yang mencantumkan informasi nilai gizi.  

Sedangkan uraian secara lebih rinci dari kelima kegunaan tersebut 

dapat dipaparkan sebagai berikut: 

1) Untuk menilai kecukupan gizi yang telah dicapai melalui konsumsi 

makanan bagi penduduk/golongan masyarakat tertentu yang didapatkan 

dari hasil survei gizi/makanan. Untuk penilaian ini perlu diperhatikan 

bahwa dalam perhitungan kecukupan gizi dipakai patokan berat badan 

tertentu, misalnya laki-laki dewasa 62 kilogram dan perempuan dewasa 54 

kilogram.  Bila hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata berat badan 

responden menyimpang  dari patokan, maka perlu dilakukan penyesuaian-

penyesuaian angka kecukupan gizinya.  Demikian pula bila nilai asam 

amino dan nilai kecernaan hidangan berbeda dengan nilai yang dipakai 

dalam menyususn AKG ini, perlu pula dilakukan penyesuaian. 

Penyesuaian seperti itu berlaku pula untuk kecukupan energi dan vitamin  

yang ada kaitannya dengan penggunaan energi yang perlu sisesuaikan 

dengan kegiatan. 

2)  Untuk perencanaan pemberian makanan tambahan untuk balita maupun 

perencanaan makanan institusi. Untuk perencanaan makanan institusi 

perludiperhatikan jenis kegiatan dan proporsi yng diharapkan dari 

makanan institusi terhadap kecukupan sehari. Dengan demikian dapat 

dicapai tingkat konsumsi yang memenuhi kecukupan sehari demi 

tercapainya produktivitas yang optimal. 

3) Untuk perencanaan penyediaan pangan tingkat regional. Perhitungan 

angka rata-rata kecukupan energi, protein dan zat gizi lain pada tingkat 
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regional/nasional perlu dilakukan, demikian pula pola makanannya, 

sehingga penyediaan pangan yang cukup dapat dirancang. Angka 

kecukupan regional/nasional ini dapat dfihitung apabila istribusi penduduk 

diketahui. 

4) Untuk patokan label gizi makanan yang dikemas bila perbandingan 

dengan AKG diperlukan. 

5) Untuk bahan pendidikan gizi, terutama yang terkait dengan kebutuhan 

berbagai kelompok umur dan kegiatan. 

Angka kecukupan gizi yang dianjurkan dihitung atas dasar kecukupan 

fisiologis. Dengan demikian, untuk tingkat produksi dan penyediaan bahan 

pangan perlu diperhitungkan proporsi kehilangan bahan pangan yang terjadi 

dari tingkat produksi sampai ke tingkat konsumsi. Angka kecukupan yang 

dianjurkan diharapkan diperoleh dari makanan, bukan dari pil atau jenis 

preparat yang lain. 

D. Pola Pangan Harapan 

 Pola Pangan Harapan (PPH) adalah susunan beragam pangan atau 

kelompok pangan yang didasarkan pada sumbangan energinya, baik secara 

absolut maupun relatif terhadap total energi (penyediaan atau konsumsi 

pangan yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan penduduk baik 

kuantitas, kualitas maupun keragamannya, dengan mempertimbangkan aspek-

aspek sosial, ekonomi, budaya, agama, dan cita rasa. 

 Pola pangan harapan (PPH) nasional yang disusun berdasarkan hasil 

pertemuan FAO-RAPA (Regional Asia Pasific Association) tahun 1989, 

mempunyai skor 93. Penggunaan sistem skor menurut FAO-RAPA tersebut 

memberi keuntungan yaitu hasilnya dapat dibandingkan dengan negara-negara 

lain sehingga dapat diketahui sejauh mana posisi situasi pangan di Indonesia 

dibandingkan dengan negara-negara lain. Adapun dasar pembobotan masing –

masing kelompok bahan makanan sebenarnya didasari atas prinsip triguna 

makanan. Komposisi makanan yang seimbang haruslah terdiri atas sepertiga 

zat tenaga, sepertiga zat pembangun, dan sepertiganya lagi berupa zat 
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pengatur. Pada pola pangan zat tenaga bersumber dari pangan pokok, zat 

pembangun bersumber dari lauk – pauk, sementara zat pengatur berusmber 

dari sayur dan buah. Pangan pokok atau kelompok bahan makanan sumber zat 

tenaga terdiri atas kelompok pangan (1) padi – padian, (2) umbi – umbian, (3) 

minyak dan lemak, (4) buah dan biji berminyak, dan (5) gula. Bila ditotal 

taksiran energi yang bersumber dar kelima kelompok bahan makanan ini 

berkisar sekitar 74%. Karena taksiran energi yang dibutuhkan dari kelompok 

sumber tenaga ini hanya 33,3%, maka kelompok bahan makanan (1) padi – 

padian, (2) umbi – umbian, (3) minyak dan lemak, (4) buah dan biji 

berminyak, dan (5) gula masing –masing diberi bobot = 33,3/74 = 0,5.   

Kegunaan makanan yang kedua yaitu sebagai zat pembangun bersumber dari 

dua kelompok bahan makanan yaitu (1) pangan hewani dan (2) kacang – 

kacangan. Taksiran energi yang bersumber dari kedua kelompok bahan 

makanan ini berjumlah sekitar 17% sehingga kelompok bahan makanan 

pangan hewani dan kacang – kacangan  masing – masing diberi bobot = 

33,3/17 = 2,0. Dan kegunaan makanan yang terakhir yaitu sebagai zat 

pengatur hanya bersumber dari satu kelompok bahan makanan yaitu sayur dan 

buah. Taksiran energi yang bersumber dari kelompok bahan makanan ini 

hanya berjumlah sekitar 6%, dengan demikian bobot untuk kelompok sayur 

dan buah adalah 33,3/6 = 5,0 (Hardinsyah, S. Madaniyah, dan YF Baliwati, 

2002). Dengan sistem skor dan pembobotan seperti tersebut diatas setiap 

kelompok mempunyai kontribusi energi maksimum sebagaimana tercantum 

dalam tabel 1. 
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Tabel 1 

Susunan Pola Pangan Harapan (PPH) 

 

No Bahan Makanan 

Ketersediaan Konsumsi PPH 

Ketersediaan 

(kkal) 

(%) 

AKE 

Konsumsi 

(kkal) 

(%) 

AKE 

Bobot 

Klp 

BM 

Skor  

Standar 

1 Padi-padian 1.100,0 50 1.075,0 50 0,5 25,0 

2 Umbi-umbian  110,0 5 107,5 5 0,5 2,5 

3 Pangan hewani 264,0 12 258,0 12 2 24,0 

4 Minyak dan Lemak 220,0 10 215,0 10 0,5 5,0 

5 Buah dan biji berminyak 44,0 2 43,0 2 0,5 1,0 

6 Kacang-kacangan 110,0 5 107,5 5 2 10,0 

7 Gula 110,0 5 107,5 5 0,5 2,5 

8 Sayuran dan buah 132,0 6 129,0 6 5 30,0 

9 Bumbu-bumbu 110,0 5 107,5 5 0 0,0 

  J u m l a h 2.200 100 2.150 100   100,0 

Sumber : (Suhardjo, 1995) dengan modifikasi Ketersediaan dan konsumsi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian observasional, karena peneliti tidak 

memberikan intervensi dalam bentuk apapun pada subyek penelitian selama 

kegiatan pengambilan data berlangsung. Pengambilan data dilakukan hanya 

dalam satu periode waktu pengamatan saja, sehingga rancangan penelitian ini 

termasuk jenis rancangan cross sectional. 

B.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kabupaten Jembrana  selama enam 

bulan, dari bulan Juni sampai dengan November  2017. 

C.  Sampel Penelitian 

Sampel penelitian tingkat konsumsi pangan rumah tangga ditentukan 

secara purposive, yaitu akan dipilih sebanyak 20 rumah tangga (RT) per desa. 

Pengambilan sampel ditentukan secara acak bertingkat, yaitu setiap 

kecamatan dipilih dua desa, dari masing-masing desa dipilih satu banjar, dan 

masing-masing banjar dipilih secara acak sederhana 20 RT. Hasil proses acak 

yang telah dilakukan secara rinci disajikan pada bagan 1. 

 

Gambar 1 
Skema Penentuan Sampel Survei Ketahanan Pangan Kab. Jembrana 2017 
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D.  Cara Pengumpulan Data 

Data ketersediaan pangan diperoleh dari Laporan Tahunan Dinas 

Tanaman Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan berupa data produksi hasil 

tanaman pangan, dan perkebunan. Dinas Peternakan untuk produksi daging, 

telur dan susu, Dinas Perikanan untuk data produksi ikan laut maupun ikan air 

tawar. Data gula, hasil olahan (roti, biskuit, mie), minyak goreng, dll 

diperoleh dari Dinas Perdagangan. Data ketersediaan pangan yang 

dikumpulkan adalah data yang paling mutakhir (tahun 2016). Sedangkan data 

jumlah penduduk diperoleh dari BPS Kabupaten Jembrana. Data berat badan 

sehat penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin untuk menghitung 

angka kecukupan energi dan protein, karena untuk Kabupaten Jembrana 

maupun Bali tidak tersedia, maka digunakan berat badan sehat menurut 

kelompok umur dan jenis kelamin nasional seperti yang digunakan dalam 

Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2013. 

Data konsumsi pangan rumah tangga yang dijadikan sebagai sampel 

dikumpulkan dengan metode recall 24 jam. 

E.  Cara Pengolahan Data 

Ketersediaan pangan diolah dengan menggunakan metode sesuai 

dengan pengisian form penyusunan  neraca bahan makanan yang dikeluarkan 

oleh Biro Pusat Statistik (1986). Pola pangan harapan (PPH) dihitung 

berpedoman pada cara yang digunakan secara nasional seperti yang 

dikemukakan oleh Suhardjo (1995). Sedangkan Angka kecukupan energi 

(AKE) dan angka kecukupan protein (AKP) rata-rata penduduk Kabupaten 

Jembrana berpedoman pada  metode yang digunakan dalam Widya Karya 

Nasional Pangan dan Gizi tahun 2013.  Ketersediaan pangan (energi dan 

protein) Kabupaten Jembrana  dibandingkan dengan AKE dan AKP rata-rata 

penduduk Indonesia 

Konsumsi pangan rumah tangga dihitung dengan menjumlahkan 

konsumsi pangan selama dua hari dibagi dua dan hasilnya dibagi dengan 
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jumlah anggota rumah tangga, sehingga diperoleh konsumsi pangan rata-rata 

gram bahan/kapita/hari. Sedangkan konsumsi energi dan protein rumah tangga 

dihitung dari konsumsi pangan rumah tangga dikonversikan ke dalam energi 

(kkal) dan protein (gram) dibagi dengan unit kalori (UK) dan Unit protein 

(UP) anggota rumah tangga. Satu unit kalori adalah senilai 2150 kkal dan satu 

unit protein adalah 57 gram sesuai dengan angka kecukupan energi dan 

protein rata-rata penduduk per kapita per hari yang dianjurkan di Indonesia. 

Tingkat konsumsi energi dihitung dengan membandingkan besarnya konsumsi 

energi rumah tangga dibagi dengan jumlah kecukupan energi anggota rumah 

tangga (UK). Demikian juga dengan tingkat konsumsi protein, yaitu 

membandingkan besarnya konsumsi protein rumah tangga (UP) dengan 

jumlah kecukupan protein anggota rumah tangga.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A.  Neraca Bahan Makanan (NBM) 

Hasil penghitungan ketersediaan pangan (energi dan protein) rata-rata 

penduduk di Kabupaten Jembrana menurut jenis bahan makanan tahun 2016 

dengan menggunakan metode NBM secara rinci dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

1.  Ketersediaan Energi 

 Ketersediaan energi rata-rata penduduk Kabupaten Jembrana tahun 

2016  hasil analisis dengan menggunakan metode Neraca Bahan Makanan 

(dengan hasil terlampir) diketahui sebesar 3.669,64 kkal/kapita/hari atau 

mencapai 166,8% dari ketersediaan energi pada tingkat persediaan yang 

dianjurkan yaitu sebesar 2.200 kkal/kapita/hari. Dengan tingkat surplus energi 

yang mencapai lebih dari separuh tingkat ketersediaan yang dianjurkan, maka 

dapat dikatakan bahwa Kabupaten Jembrana memang benar merupakan salah 

satu sentra produksi pangan di pulau Bali (Gambar 1) 

 

Gambar 2 

Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari) pada tingkat Produksi 

Di Kabupaten Jembrana tahun 2016 
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 Apabila diperhatikan kontribusi energi menurut sumber masing – 

masing bahan makanan, terdapat empat kelompok bahan makanan yang 

memiliki kontribusi sangat nyata terhadap surplus ketersediaan pangan di 

Kabupaten Jembrana yaitu (1) produksi daging dengan total kontribusi energi 

sebesar 1.346,28 kkal/kapita/hari (61,19 dari ketersediaan yang dianjurkan%); 

(2) produksi padi – padian dengan total kontribusi energi sebesar 1.151,47 

kkal/kapita/hari (53,24%); (3) produksi minyak dan lemak dengan total 

kontribusi sebesar 535,96 kkal/kapita/hari (24,36%); dan (4) produksi buah 

dan biji berminyak dengan total kontribusi sebesar 446,8 kkal/kapita/hari 

(20,31%). Secara rinci kontribusi energi pada masing- masing bahan makanan 

berdasarkan hasil analisis NBM Kabupaten Jembrana tahun 2016 dapat dilihat 

pada Tabel 2. 

 

Tabel 2 

Kontribusi Energi Menurut Kelompok Bahan Makanan 

Kabupaten Jembrana tahun 2016 

No Bahan Makanan 
Energi 

(kkal/kap/hari) 

% 

Ketersediaan 

1 Padi-padian 1.151,47 52,34 

2 Makanan Berpati 2,22 0,10 

3 Gula 0,00 0,00 

4 Buah/biji berminyak 446,80 20,31 

5 Buah-buahan 19,44 0,88 

6 Sayuran 0,00 0,00 

7 Daging 1.346,28 61,19 

8 Telur 14,72 0,67 

9 Susu 0,00 0,00 

10 Ikan 152,73 6,94 

11 Minyak dan lemak 535,96 24,36 

Jumlah 3.669,64 166,80 

 

2.  Ketersediaan Protein 

 Hasil penghitungan ketersediaan protein rata-rata penduduk 

(g/kap/hari) dalam NBM Kabupaten Jembrana Tahun 2016 (hasil terlampir) 

dapat diketahui ketersediaan protein rata-rata penduduk sebesar 160,96 
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g/kap/hari atau mencapai surplus tingkat ketersediaan protein hingga 282,39% 

bila dibandingkan dengan ketersediaan pada tingkat produksi yang dianjurkan 

yaitu sebesar 57,0 g/kap/hari. Hal ini sekali lagi juga merupakan bukti bahwa 

memang Kabupaten Jembrana termasuk salah satu sentra produksi pangan 

potensial Provinsi Bali (Gambar 2). 

 

Gambar 3 

Ketersediaan Protein (g/kapita/hari) pada tingkat Produksi 

Di Kabupaten Jembrana tahun 2016 

 

Apabila dilihat berdasarkan masing – masing kelompok bahan 

makanan, maka kontribusi protein dari hasil produksi daging saja sudah 

melampaui bahkan lebih dari tiga kali lipat (156,57%) dibandingkan tingkat 

ketersediaan yang dianjurkan sebesar 57 g/kapita/hari. Kelompok bahan 

makanan lain yang memberi kontribusi nyata surplus protein di kabupaten 

Jembrana adalah produksi ikan yang mencapai 29,01 g/kapita/hari atau 

mencapai 50,9% dari total protein pada tingkat persediaan; produksi padi – 

padian yang mencapai 28,25 g/kapita/hari atau mencapai 49,56% dari total 

protein pada tingkat persediaan; serta produksi buah dan biji berminyak yang 

mencapai 122,55 g/kapita/hari atau mencapai 22,01% dari total protein pada 

tingkat persediaan sebesar 57%.  Secara rinci kontribusi protein pada masing- 

masing bahan makanan berdasarkan hasil analisis NBM Kabupaten Jembrana 

tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.  
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Tabel 3 

Kontribusi Protein  Menurut Kelompok Bahan Makanan 

Kabupaten Jembrana tahun 2016 

 

No Bahan Makanan 
Protein 

(g/kap/hari) 

% 

Ketersediaan 

1 Padi-padian 28,25 49,56 

2 Makanan Berpati 0,01 0,03 

3 Gula 0,00 0,00 

4 Buah/biji berminyak 12,55 22,01 

5 Buah-buahan 0,23 0,40 

6 Sayuran 0,00 0,00 

7 Daging 89,25 156,57 

8 Telur 1,05 1,85 

9 Susu 0,00 0,00 

10 Ikan 29,01 50,90 

11 Minyak dan lemak 0,62 1,08 

Jumlah 160,96 282,39 

 

B. Konsumsi Pangan Rumah Tangga 

 Konsumsi pangan rumah tangga penduduk Kabupaten Jembrana tahun 

2017 dibedakan menjadi konsumsi energi dan konsumsi protein rata-rata 

rumah tangga per kapita/hari.  

1.  Konsumsi Energi Rumah Tangga 

 Hasil penghitungan konsumsi pangan rumah tangga selama dua hari 

berturut-turut setelah dikonversikan ke dalam energi dan dibagi dua 

menunjukkan  konsumsi energi rumah tangga rata-rata penduduk Kabupaten 

Jembrana tahun 2017 adalah sebesar 2174,37 kkal/kapita/hari atau sekitar 

101,11% dari tingkat konsumsi energi yang dianjurkan yaitu 2150 

kkal/kapita/hari.  

2.  Konsumsi Protein Rumah Tangga. 

 Selain menilai konsumsi energi, survei konsumsi rumah tangga 

penduduk Kabupaten Jembrana tahun 2017 juga menilai  konsumsi protein 
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rata-rata rumah tangga. Hasil survei menunjukkan konsumsi rata-rata rumah 

tangga adalah 71,65 g/kapita/hari Apabila dibandingkan dengan tingkat 

kecukupan protein yang dianjurkan yaitu 57 g/kapita/hari maka dapat 

dikatakan bahwa tingkat konsumsi protein rata – rata penduduk Kabupaten 

Jembrana tahun 2017 sudah melebihi tingkat konsumsi yang dianjurkan yaitu 

mencapai 125,7%. 

C. Pola Pangan Harapan 

Pola pangan harapan menggambarkan keragaman dan mutu pangan 

yang dikonsumsi dengan penilaian menggunakan skor, yaitu jumlah skor dari 

kontribusi energi dikalikan bobot menurut kelompok bahan makanan. Secara 

rinci kontribusi, bobot, dan skor maksimal menurut bahan makanan yang juga 

merupakan target nasional dapat dilihat kembali pada tabel 1. 

Skor PPH rata-rata konsumsi pangan Kabupaten jembrana tahun 2017 

adalah 90,72. Kontribusi skor menurut kelompok bahan makanan dan total 

skor dari hasil survei konsumsi Kabupaten Jembrana tahun 2017 secara rinci 

disajikan pada Tabel 4.  

  

Tabel 4 

Kontribusi Energi dan Skor PPH Menurut Bahan Makanan  

Hasil Survei Ketahanan Pangan Kabupaten Jembrana Tahun 2017 

 

Bahan Makanan 

Komposisi PPH 

Energi 

g/kap/hr 

% 

AKE 
Bobot 

Skor  

AKE 

Skor 

Standar 

Skor 

PPH 

Padi-padian 1345,74 62,59 0,5 31,30 25 25,00 

Umbi-umbian 23,74 1,10 0,5 0,55 2,5 0,55 

Pangan hewani 285,78 13,29 2 26,58 24 24,00 

Minyak dan lemak 177,01 8,23 0,5 4,12 5 4,12 

Buah dan biji berminyak 29,35 1,37 0,5 0,68 1 0,68 

Kacang-kacangan 134,31 6,25 2 12,49 10 10,00 

Gula 75,41 3,51 0,5 1,75 2,5 1,75 

Sayuran dan Buah 103,02 4,79 5 23,96 30 23,96 

Jumlah 2.174,37 101,13       90,06 

 



Kajian/Analisis Pola Konsumsi Pangan Kabupaten Jembrana 2017 Halaman 21 
Kerjasama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Jembrana dan Poltekkes Denpasar 

 

Seperti tersaji pada tabel 4, konsumsi energi rata – rata penduduk 

Kabupaten Jembrana sudah memenuhi anjuran kecukupan energi (AKE) 

dengan tingkat konsumsi mencapai 101,13%. Bila dilihat berdasarkan 

kontribusi energi pada masing – masing kelompok bahan makanan, terdapat 

tiga kelompok bahan yang prosentase energinya telah melampaui angka 

standar yang ditetapkan dalam penentuan skor pola pangan harapan (PPH) 

yaitu kelompok padi – padian (31,3% dari seharusnya 25%); protein hewani 

(26,58% dari seharusnya 24%) dan kacang – kacangan (12,49% dari 

seharusnya 10%). Sedangkan kelompok bahan makanan yang prosentase 

energinya belum mencapai angka standar yang ditetapkan terdapat sebanyak 

lima kelompok yaitu kelompok umbi – umbian (0,55% dari seharusnya 2,5%); 

minyak dan lemak (4,12% dari seharusnya 5%); buah dan biji berminyak 

(0,68% dari seharusnya 1%); gula (1,75% dari seharusnya 2,5%); serta sayur 

dan buah (23,96% dari seharusnya 30%). Dari gambaran susunan skor PPH 

ini maka dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan energi rata – rata 

penduduk Kabupaten Jembrana lebih banyak bertumpu pada konsumsi padi – 

padian dan protein hewani, tapi kurang mengkonsumsi umbi – umbian, sayur, 

dan buah. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A.  Kesimpulan 

Hasil penghitungan neraca bahan makanan tentang ketersediaan energi 

dan protein rata-rata penduduk Kabupaten Jembrana  serta Tingkat konsumsi 

pangan (energi dan protein) rata-rata rumah tangga penduduk Kabupaten 

Jembrana  berdasarkan hasil survei ketahanan pangan yang dilakukan dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

a).  Ketersediaan energi penduduk Kabupaten Jembrana 2016  pada tingkat 

produksi pangan mencapai 3.669,64 kkal/kapita/hari,  atau sekitar 166,8% 

apabila dibandingkan dengan angka kecukupan energi (AKE) pada tingkat 

produksi yaitu sebesar 2.200 kkal/kapita/hari. Dengan tingkat surplus 

produksi yang mencapai lebih dari separuh angka yang dianjurkan pada 

dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Jembrana memang merupakan salah 

satu sentra produksi pangan di Provinsi Bali. 

b). Ketersediaan protein penduduk Kabupaten Jembrana 2016  mencapai 

160,96 g/kapita/hari  atau mendekati hampir tiga kali lipat (282,39%) 

terhadap angka kecukupan protein (AKP) pada tingkat penyediaan yaitu 

sebesar 57 g/kapita/hari. Sekali lagi hal ini merupakan bukti bahwa 

Kabupaten Jembrana memang merupakan salah satu sentra produksi 

pangan di Provinsi Bali. 

c).  Konsumsi energi rata – rata rumah tangga Kabupaten Jembrana 2017 

adalah 2174,37 kkal/kapita/hari.  Angka ini telah masih melebihi AKE 

yang dianjurkan yaitu sebesar 2.150 kkal/kapita/hari atau sekitar 101,13% 

terhadap AKE pada tingkat konsumsi. 

d).  Konsumsi protein rata – rata rumah tangga Kabupaten Jembrana 2017 

adalah 71,65 g/kapita/hari.  Tingkat konsumsi protein sebesar ini sudah 

melampaui AKP yang dianjurkan yaitu sebesar 57 g/kapita/hari atau 

sekitar 125,7% terhadap AKP pada tingkat konsumsi. 

d). Skor pola pangan harapan (PPH) rata-rata rumah tangga Kabupaten 

Jembrana 2017 adalah 90,06 dengan kelompok bahan yang paling banyak 

berkontribusi pada pemenuhan energi adalah padi – padian, protein 

hewani dan kacang –kacangan. Sementara yang memiliki kontribusi 

energi paling kecil adalah kelompok umbi – umbian, sayur, dan buah. 
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B.  Saran 

Berdasarkan hasil survei ditemukan beberapa permasalahan saat ini 

dan kemungkinan yang terjadi di masa yang akan datang yaitu : 

a). Tingkat konsumsi energi, dan terlebih khusus tingkat konsumsi protein 

rata-rata rumah penduduk Kabupaten Jembrana 2017 sudah melebihi 

angka kecukupan yang dianjurkan. Melihat kecenderungan maka 

disarankan untuk melakukan pemantauan dan pengendalian konsumsi 

pangan penduduk agar terhindar dari kemungkinan terjadinya masalah 

gizi lebih (obesitas). Apalagi pola konsumsi penduduk Kabupaten 

Jembrana menunjukkan kecenderungan yang berisiko, karena terlalu 

banyak mengkonsumsi padi – padian dan pangan hewani, tapi di sisi lain 

kurang mengkonsumsi umbi – umbian, sayuran, dan buah – buahan.  

b).  Penyusunan NBM sangat perlu dilakukan setiap tahun untuk memonitor 

ketersediaan dan tingkat konsumsi energi dan protein penduduk 

Kabupaten Jembrana. Hal ini bermanfaat sebagai system isyarat dini 

untuk mendeteksi kerawanan pangan yang terjadi yang mungkin saja 

dapat terjadi apabila dihadapkan pada situasi bencana atau gagal panen. 
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