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ABSTRAK 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan ibu hamil di Desa Karang Bajo Kabupaten Lombok Utara; (2) Untuk 

mengetahui ketahanan pangan ibu hamil di Desa Karang Bajo Kabupaten Lombok 

Utara. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Penelitian ini, dilaksanakan di Desa Karang Bajo Kabupaten Lombok Utara. 

Daerah ini ditentukan secara sengaja “purposive sampling” dengan pertimbangan 

bahwa Desa Karang Bajo merupakan desa yang paling kental budayanya yang 

dapat mempengaruhi kondisi gizi ibu hamil di Desa Karang Bajo. Penentuan 

responden dalam penelitian ini dilakukan secara “purposive sampling” dengan 

pertimbangan bahwa responden adalah ibu hamil yang ada di Desa Karang Bajo 

Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Tingkat pengetahuan ibu hamil 

di Desa Karang Bajo sebagian besar sudah dikatakan baik, dari 20 responden 

sebanyak 15 orang atau sebesar 75% ibu hamil tingkat pengetahuannya sudah 

dikatakan baik. (2) Ketahanan pangan rumah tangga di Kecamatan Bayan 

Kabupaten Lombok utara dari segi ketersediaan pangan sudah dapat dikatakan 

tahan pangan, karena indeks ketersediaan pangan (IAV) sama dengan 0,070 < 1, 

dari segi akses rumah tangga juga dikatakan tahan pangan karena kebutuhan 

pangan bagi masyarakat dapat diperoleh dengan mudah, tetapi dari sisi konsumsi 

ketahanan pangan ibu hamil di Desa Karang Bajo sebagian besar tidak tahan 

pangan. Dari sisi konsumsi energi dari 20 responden hanyak 15% ibu hamil tahan 

pangan dan dari sisi konsumsi protein hanya 25% ibu hamil yang tahan pangan. 

___________________________ 

Kata Kunci: Ketersediaan, Akses, Pengetahuan, Konsumsi Ibu Hamil 
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ABSTRACT 

The Study Of Pregnant Women Knowledge On Food Security To Prevent 

Stunting (The case of Karang Bajo Village North Lombok Regency). In guiding by 

Ir. I Gusti Lanang Parta Tanaya, M.App.Sc. Ph.D. and Ir. Asri Hidayati,M.Si. 

Faculty of Agriculture Universitas Mataram. 

The purpose of this researches are : (1) for knowing the knowledge level 

of pregnant women in Karang Bajo Village  North Lombok Regency; (2) for 

knowing the food security of pregnant women in Karang Bajo Village North 

Lombok Regency. 

 The method used in this research is descriptive method. This research was 

conducted in Karang Bajo Village of North Lombok Regency. This area is 

determined intentionally “purposive sampling“ with the consideration that the 

Village Karang Bajo is the most cultural village that can affect the condition of 

pregnant women  in Karang Bajo Village. The determination of respondents in 

this research was conducted in a manner “purposive sampling“ with the 

consideration that the respondent is pregnant women in karang bajo village, 

bayan district, north lombok regency.  

 The results of this researches are: (1) the knowledge level of pregnant 

women in Karang Bajo Village is said to be good, from 20 respondents 15 people 

or 75% of pregnant women the level of knowledge is said to be good.  (2) 

household food security in Bayan District, North Lombok Regency in terms of 

food availability can already be said to be food resistant, because of the food 

availability index ( IAV) equals 0.070<1, in terms of household access is also said 

to be food resistant because the food needs for the community can be obtained 

easily, but in terms of consumption of food security of pregnant women in Karang 

Bajo Village most are not food resistant. in terms of consumption, the energy of 

20 resopondents 15% of pregnant women are food resistant and from the side of 

protein consumption only 25% pregnant women are food resistant. 

___________________________ 

Keywords: Availability, Access, Knowledge, Pregnant Women Consumption 
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I. PENDAHULUAN 

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling penting 

sehingga ketersedian pangan harus selalu terjamin. Di Indonesia masalah 

ketahanan pangan telah menjadi isu penting dalam tahun belakangan ini, karena 

setiap Negara memposisikan pembangunan ketahanan pangan sebagai pondasi 

bagi sektor lainnya. Indonesia yang dikatakan sebagai sebuah negara agraris kini 

mengalami masalah ketahanan pangan. Di mana Indonesia termasuk salah satu 

Negara dengan tingat ketahanan pangan yang rendah, bersama 37 negara lainnya 

(Rina, 2008). 

Masalah ketahanan pangan disebabkan oleh banyak faktor misalnya 

ketersediaan pangan yang tidak mencukupi kebutuhan pangan masyarakat, 

kurangnya kemampuan masyarakat untuk memperoleh Pangan yang cukup, dan 

adanya penyimpangan dalam penyerapan pangan. Terpenuhinya kebutuhan 

pangan  yang cukup, baik dari segi jumlah maupun mutu, aman, merata dan 

terjangkau merupakan cermin ketahanan pangan itu sendiri. Hal yang harus 

dipenuhi dalam peradaban masyarakat yang berkembang dimasa kini untuk 

menjadikan masyarakat yang berkualitas yaitu dengan menyediakan pangan yang 

cukup, berkualitas dan merata supaya asupan gizi masyarakat terjamin.Dan kini 

masalah gizi muncul akibat masalah ketahanan pangan ditingkat rumah tangga. 

Yang sangat beresiko bagi ibu hamil karena kekurangan gizi dapat menyebabkan 

ibu hamil beresiko melahirkan bayi stunting (bayi kerdil). Pengetahuan ibu hamil 

tentang  pangan dan gizi sangat penting dalam rumah tangga. Pengetahuan yang 

dimiliki oleh seorang ibu akan mempengaruhi dalam mengambil keputusan dan 

juga akan berpengaruh pada perilakunya. Ibu dengan pengetahuan pangan yang 

baik, akan memeberikan gizi yang cukup bagi anggota keluarganya. Begitupun 

ibu hamil akan memberkan gizi yang cukup juga untuk bayinya (Kristiyanasari, 

2010). 

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui tingkat 

pengetahuan ibu hamil di Desa Karang Bajo Kabupaten Lombok Utara; (2) Untuk 

mengetahui ketahanan pangan ibu hamil di Desa Karang Bajo Kabupaten Lombok 

Utara. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pengertian Pangan 

Pangan adalah substansi yang berasal dari hewan maupun tumbuhan yang 

mengandung air, mineral, vitamin, energi dan kandungan penting lainnya yang 

digunakan untuk kebutuhan pokok kehidupan, untuk berproduksi melalui produk 

piker maupun produk fiksik. Pangan mempunyai arti penting bagi kehidupan 

manusia untuk melakukan aktivitas sehari-hari manusia membutuhkan energi dan 

untuk menjaga serta menggantikan jaringan tubuh yang telah rusak manusia 

membutuhkan protein, sedangkan untuk mengatur mekanisme tubuh manusia 

membutuhkan vitamin. Ketiga zat diatas dapat diperoleh dari bahan pangan, 

sehingga praktis jika kekurangan pangan pada manusia, maka manusia tidak dapat 

melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. 

Ketersediaan Pangan 

Ketersediaan pangan rumah tangga pengukurannya mengacu pada pangan 

yang cukup dan tersedia dalam jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan 

konsumsi rumah tangga. Frekuensi makan sebenarnya dapat menggambarkan 

keberlanjutan ketersediaan pangan dalam rumah tangga. Dalam suatu rumah 

tangga, salah satu cara untuk memepertahankan ketersediaan pangan dalam 

jangka waktu tertentu adalah dengan mengurangi frekuensi makan atau 

mengkombinasikan bahan makanan pokok. Penelitian yang dilakukan PPK-LIPI 

di beberapa daerah menemukan bahwa mengurangi frekuensi makan merupakan 

salah satu strategi rumah tangga  untuk memperpanjang ketahanan pangan 

mereka (Raharto, 1999). 

 

Ukuran Ketahanan Pangan Rumah Tangga 

Menurut Hasan (1995) ketahanan pangan di tingkat rumah tangga dapat 

diketahui melalui pengumpulan data konsumsi dan ketersediaan pangan dengan 

cara survei pangan secara langsung dan hasilnya dibandingkan dengan angka 

kecukupan yang telah ditetapkan. Selain pengukuran konsumsi dan ketersediaan 

pangan melalui survei tersebut dapat juga menggunakan data mengenai sosial 

ekonomi dan demografi untuk mengetahui resiko ketahanan pangan seperti 

pendapatan, pendidikan, struktur keluarga, harga pangan, pengeluaran pangan 

dan sebagainya. 

Pengertian Gizi 

Gizi (nutrition) adalah suatu proses organisme menggunakan makanan yang 

dikonsumsi secara normal melalui proses digesti, absorpsi, transportasi, 

penyimpanan, metabolisme, dan pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk 

mempertahankan kehidupan (Supariasa, 2017 ). 
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2.1.2. Masalah Kependekan (Stunting) Pada Balita 

Stunting yaitu kondisi gagal tumbuh pada balita akibat dari kekurangan 

gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi 

sejak bayi di dalam kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir. akan tetapi 

kondisi stunting akan nampak setelah bayi berusia 2 tahun. 

Dibawah ini diuraikan status gizi anak berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan 

Ri nomor: 1995/Menkes/SK/XII/2010 tentang Standar Anropometri Penilaian 

Status Gizi Anak. Baku rujukan yang digunakan adalah WHO, 2005 sebagai 

berikut (Supariasa, 2017) 

1. Gizi buruk adalah suatu keadaan yang dapat dilihat secara antropometri 

dengan menggunakan indeks BB/U dengan ambang batas <-3 SD. 

2. Gizi kurang adalah suatu keadaan yang dapat secara antropometri dengan 

menggunakan indeks BB/U dengan ambang batas -3 sampai dengan <-2 SD. 

3. Gizi baik adalah suatu keadaan yang dapat diliat secara antopometri dengan 

menggunakan indeks BB/U dengan ambang batas -2 SD sampai dengan 2 

SD. 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif, yaitu suatu metode yang mengarah pada pengkajian suatu masalah 

yang ada pada saat sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun, 

menganalisa, menjelaskan dan menarik kesimpulan.  

Penentuan daerah sampel ditentukan secara sengaja (purposive sampling) 

dengan pertimbangan bahwa menurut Pemantauan Status Gizi (PSG) Dinas 

Kesehatan NTB, 2014. Kabupaten di NTB yang memiliki prevalensi stunting 

paling tinggi yaitu Kabupaten Lombok Utara sebesar 43,43 %. Selanjutnya 

pemilihan desa yakni desa Karang Bajo dipilih secara purposive sampling karena 

desa karang bajo merupakan desa yang paling kental budayanya yang dapat 

mempengaruhi kondisi ibu hamil. Jumlah responden ditentukan dengan cara dari 

6 posyandu yang ada di Desa Karang Bajo diambil hanya 2 posyandu yang ibu 

hamilnya terbanyak sehingga diperoleh sebanyak 20 responden.  

Analisis yang digunkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Ketersediaan Pangan  

 Untuk analisis ketesediaan pangan di Desa Karang Bajo Kabupaten 

Lombok Utara digunakan data sekunder dengan rumus sebagai berikut: 
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 Ketersediaan pangan perkapita pertahun (K) 

 

 

 

 

 

 Ketersediaan pangan perkapita perhari (F) 

 

 

 

 Rasio ketersediaan pangan rumah tangga (IAV) 
 

 

 

Keterangan: 

K = Ketersediaan pangan perkapita pertahun 

C norm = Konsumsi normatif adalah jumlah pangan yang harus 

dikonsumsi oleh seseorang per hari untuk memperoleh kalori dan 

pangan. 

Pd netto = Produksi pangan bersih dalam satuan kg 

Tot pop = Total populasi penduduk dalam satuan jiwa 

IAV  = Ketersediaan pangan rumah tangga 

Kriteria: Jika IAV  lebih dari 1 (satu), maka daerah tersebut defisit pangan 

atau kebutuhan konsumsi rumah tangga tidak bisa dipenuhi dari produksi pangan 

di daerah tersebut, dan bila nilai IAV kuarang dari 1 (satu), maka ini menunjukan 

ketersediaan pangan rumah tangga di daerah tersebut mengalami surplus pangan 

atau tahan pangan. 

Akses Terhadap Pangan 

Akses pangan dilakukan secara deskriptif, yaitu data disusun dalam 

bentuk tabel kemudian dideskripsikan. 

Pengetahuan Ibu Hamil Di Desa Karang Bajo Kabupaten Lombok Utara 

Menurut Arikunto (2010), pengukuran tingkat pengetahuan dapat 

dikatagorikan menjadi tiga yaitu: 

1. Pengetahuan baik bila responden dapat menjawab 76%-100% dengan benar 

dari total jawaban pertanyaan. 

K =  

K = dalam satuan ton 

 

F =  

F = dalam satuan gram 

 

 
IAV = C norm / F 

  C norm = 300 gr 
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2. Pengetahuan cukup bila responden dapat menjawab 56%-75% dengan benar 

dari total jawaban pertanyaan. 

3. Pengetahuan kurang bila responden dapat menjawab <56% dari total jawaban 

pertanyaan. 

Untuk Mengetahui Ketahanan Pangan Ibu Hamil 

Untuk mengetahui ketahanan pangan ibu hamil dapat dilakukan dengan 

metode recall. Klasifikasi tingkat konsumsi dibagi menjadi 4, yaitu :  

1) Baik :TKG ≥ 100% AKG  

2) Sedang : TKG 80-99% AKG  

3) Kurang : TKG 70-80% AKG  

4) Defisit : TKG < 70% AKG  

Untuk mengetahui kategori ketahanan pangan, dapat dilihat dari konsumsi 

energinya. Menurut Maxwell dan Frankenberger dalam Purwantini (2011), 

kategori ketahanan pangan energi tingkat rumah tangga dapat dikelompokkan 

menjadi dua jenis yaitu tahan pangan (jika konsumsi energi > 80% kecukupan 

energi) dan tidak tahan pangan (jika konsumsi energi ≤ 80% kecukupan energi). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik responden meliputi karakteristik rumah tangga responden, 

tingkat pendidikan responden dan jumlah tanggungan keluarga. 

Umur rata-rata responden berada pada kisaran 20-24 mencapai 45%, pada 

kisaran 25-29 mencapai 30% dan pada kisaran 30-34 juga mencapai 25%. Ini 

menunjukan bahwa seluruh responden berada pada kisaran umur produktif dalam 

kehamilan. 

rata-rata responden memiliki tingkat pedidikan terakhir Sekolah Dasar 

yaitu 35%, memiliki pendidikan terakhir SMP yaitu 40%, memiliki pendidikan 

terakhir SMA yaitu 20% dan pendidikan terakhir perguruan tinggi yaitu 5%. 

Adapun jumlah tanggungan keluarga responden berada pada kisaran 3-4 orang 

sebesar 60%. 

Ketersediaan Pangan Desa Karang Bajo 

Ketesediaan pangan merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh 

terhadap ketahanan pangan. Pemenuhan terhadap kebutuhan pangan menjadi 

salah satu komponen dasar dalam pembangunan nasional Kecukupan pangan bagi 

suatu wilayah merupakan hal yang sangat strategis karena Pangan sendiri 

merupakan sumber kehidupan manusia yang harus tetap tersedia dan mampu 

mencukupi kebutuhan manusia setiap harinya. Ketersediaan pangan dalam hal ini 

yaitu ketersediaan dalam tingkat wilayah dan pangan yang dimaksud yaitu 

pangan pokok seperti: padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan kacang tanah. Data 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data produksi pangan sekecamatan 

bayan karena data produksi pangan desa tidak ada sehingga data jumlah 

pendudukan juga menggunakan jumlah penduduk kecamatan sebanyak 48.280 

orang.  
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Tabel 4.7. Produksi padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar yang disetarakan 

menjadi beras di Kecamatan Bayan 2014 

Produksi pangan Pokok Jumlah (ton) 

Padi 33.073,18 

Jagung  25.173,98 

Ubi kayu 10.034,08 

Ubi Jalar 228,53 

Jumlah 68509.77 

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Perikanan KLU, Tahun 

2014 

Ketersediaan pangan perkapita perhari (F) 

F      =  

=  

=  

= 3.887,74 gram/hari/orang 

C        = Konsumsi normatif 

= 300 gram/hari/orang 

IAV        = Ketersediaan pangan 

= C/F 

= 300 / 3.887,74 

= 0,077 

Perhitungan diatas menunjukkan bahwa rasio ketersediaan pangan rumah 

tangga di Desa Karang Bajo sebesar 0,077 artinya Iav< 1. Ini berarti bahwa daerah 

ini mengalami surplus pangan atau dalam kondisi tahan pangan, karena untuk 

ketersediaan pangan perkapita perhari lebih besar dari konsumsi normatif 

(3.887,74 gram > 300 gram). Kelebihan ketersediaan pangan yang ada sebesar 

3.587,74 gram, dengan demikian kelebihan yang ada dapat menyediakan 

konsumsi untuk 11 orang dan dapat dikatakan Kecamatan bayan merupakan 

daerah swasembada pangan karena untuk memenuhi kebutuhan pangan bahan 

makanan sendiri masyarakat setempat tidak perlu mendatangkan pangan dari 

daerah luar. 
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Akses Terhadap Pangan 

Ketahanan pangan apabila dilihat dari kemudahan rumahtangga 

memperoleh pangan dapat dilihat atau diukur dari akses fisik dan pendapatan. 

Akses fisik 

Tabel 4.8. Aksebilitas keterjangkauan pangan rumah tangga responden di Desa 

Karang Bajo 
Akses terhadap pangan Jumlah responden (orang) 

Mudah 20 

Cukup mudah 0 

Sumber: Data primer Diolah 

Tabel 4.8 menjelaskan bahwa seluruh responden memperoleh pangan 

dengan mudah, ini artinya tidak ada masalah dalam mengakses pangan dari akses 

fisik. 

Akses Pendapatan  

Pendapatan merupakan salah satu kunci dari rumah tangga untuk akses 

terhadap pangan. Standar pendapatan suatu rumah yaitu sebesar Rp. 

16000,00/hari sementara pendapatan per hari per rumah tangga responden 

semuanya sudah mencapai Rp 16.000. Dan dapat dikatakan pendapatan seluruh 

rumah tangga responden sudah lebih dari standar yang sudah ditetapkan dan 

sudah mampu membeli bahan pangan untuk keperluan setiap hari. Yang mana 

harga yang perlu dibeli untuk kebutuhan pangan per hari per rumah tangga adalah 

Rp 6.600, karena pangan yang diperlukan dalam sehari yaitu 300 

gram/orang/hari. 

Tingkat Pengetahuan Pangan Dan Gizi Ibu Hamil 

Tabel 4.9. Tingkat Pengetahuan responden 

Tingkat Pengetahuan Responden (orang) Persentase (%) 

Baik 15 75 

Cukup 4 20 

Kurang 1 5 

Jumlah 20 100 

Sumber. Data Primer Diolah, 2017 

Tabel 4.9 menjelaskan bahwa tingkat pengetahuan pangan dan gizi ibu 

hamil di Desa Barang Bajo sebagian besar sudah baik. Sebesar 75 % orang 

tingkat pengetahuannya sudah dikatakan baik dan sebesar 20% orang tingkat 

pengetahuannya cukup dan sebesar 5% orang tingkat pengetahuannya masih 

kurang. Kondisi seperti ini mencerminkan bahwa sebagian besar ibu hamil di 

Desa Karang Bajo sudah mengerti manfaat setiap jenis pangan yang 

dikonsumsinya untuk kesehatan dan kesejahtraan hidup keluarganya. 
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Ketahanan Pangan Ibu Hamil 

Tabel 4.10. Rata-rata Konsumsi Energi dan Protein Serta TKG (Tingkat Kecukupan 

Gizi) Responden. 

No. 

Res Umur 
Frekuensi 

Makan 

Konsumsi AKG TKG % 

Energi Protein Energi Protein Energi Protein 

1 23 3 1919,91 85,26 2250 56 85,33 129,91 

2 33 3 1115,17 41,04 2150 57 51,87 37,34 

3 23 3 1581,00 74,27 2250 56 70,44 93,43 

4 30 3 1059,84 48,76 2150 57 49,28 42,15 

5 33 3 1507,24 54,79 2150 57 70,10 67,39 

6 28 3 2136,37 71,49 2250 56 94,95 121,21 

7 21 3 1152,74 33,55 2250 56 51,23 30,69 

8 32 2 662,42 19,83 2150 57 30,81 10,71 

9 22 3 1457,22 31,72 2250 57 64,77 36,04 

10 28 3 851,03 44,72 2250 57 37,82 29,67 

11 32 3 1394,70 54,85 2150 56 64,87 63,53 

12 24 3 1582,12 57,09 2250 56 70,32 71,68 

13 20 3 1056,15 65,67 2250 56 46,94 55,05 

14 29 3 973,81 28,07 2250 56 43,28 21,69 

15 20 3 1319,36 47,86 2250 56 58,64 50,11 

16 29 3 1621,79 69,69 2250 56 72,08 89,69 

17 29 3 1141,10 44,76 2250 56 50,72 40,53 

18 26 3 744,32 18,53 2250 56 33,08 10,94 

19 24 3 790,82 51,07 2250 56 35,15 32,05 

20 24 3 1949,58 80,74 2250 56 86,65 124,92 

Sumber: data primer diolah 

Tabel 4.10. menjelaskan bahwa rata-rata energi masing-masing responden 

yang dikonsumsi lebih rendah dari AKG yang dianjurkan. Sebanyak 3 orang atau 

sebesar 15% responden TKG energinya tergolong sedang dalam kisaran 80-90%, 

sebanyak 4 orang atau sebesar 10% responden TKG energinya tergolong kurang 

dalam kisaran 70-80% dan sisanya sebanyak 13 orang atau sebesar 65% 

responden TKG energinya tergolong defisit yaitu TKG energinya <70%. 

Sementara untuk TKG protein sebanyak 3 orang atau sebesar 15% responden 

TKG proteinnya sudah tergolong baik karena TKG proteinnya >100%, sebanyak 

2 orang atau sebesar 10% responden TKG proteinnya tergolong sedang dalam 

kisaran 80-90%, dan untuk TKG proteinnya kurang yaitu dalam kisaran 70-80% 

sebanyak 1 orang atau sebesar 5% dan sisanya sebanyak 14 orang atau sebesar 

70% masih tergolong defisit <70. Kondisi seperti ini mencerminkan bahwa 

sebagian besar ibu hamil di Desa Karang Bajo belum mampu mencukupi 

kebutuhan gizi untuk dirinya sendiri yang bisa berdampak untuk kepada 

kandungannya, dimana apabila kebutuhan gizinya tidak terpenuhi secara terus 

menerus selama  mengandung maka kemungkinan besar ibu hamil akan 

melahirkan bayi stunting atau bayi kerdil. Dan berikut grafik konsumsi energi dan 

protein ibu hamil di Desa Karang Bajo. 
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Tingkat Ketahanan Pangan Ibu Hamil 

Tabel 4.11. Tingkat Ketahanan Pangan Ibu Hamil dari segi konsumsi energi dan 

protein. 

No 
Kategori Ketahanan 

Pangan 

Energi Protein 

Jumlah 

responden 

(orang) 

Persentasi 

(%) 

Jumlah 

responden 

(orang) 

Persentasi 

(%) 

1 Tahan Pangan 3 15 5 25 

2 Tidak Tahan Pangan 17 85 15 75 

Jumlah 20 100 20 100 

Tabel 4.8. menjelaskan bahwa dari segi konsumsi energi sebagian besar ibu 

hamil di Desa Karang Bajo yaitu sebanyak 17 orang atau sebesar 85%nya tidak 

tahan pangan dan hanya 3 orang atau sebesar 15% ibu hamil dikategorikan tahan 

pangan. Sementara dari segi konsumsi protein juga menunjukan sebagian besar 

ibu hamil di Desa Karang Bajo dikategorikan tidak tahan pangan yaitu sebanyak 

15 orang atau sebesar 75%. Sementara dikategorikan tahan pangan hanya 

sebanyak 5 orang atau sebesar 25%. Ini menunjukan sebagian besar ibu hamil di 

Desa Karang Bajo belum mampu mencegah stunting ataubelum mampu 

mencegah lahirnya bayi kerdil. 

Hubungan Pengetahuan Gizi Dengan konsumsi Gizi Ibu Hamil 

Tabel 4.14 Hubungan Pengetahuan Gizi Dengan konsumsi Gizi Ibu Hamil 

Tingkat 

Pengetahuan 

Konsumsi Gizi 

Energi Protein 

Baik Sedang Kurang Defisit Baik Sedang Kurang Defisit 

Baik 0 3 3 9 3 1 1 10 

Cukup 0 0 1 3 0 1 0 3 

Kurang 0 0 0 1 0 0 0 1 

Jumlah 0 3 4 13 3 2 1 14 

Tabel 4.14 menjelaskan bahwa ibu hamil yang konsumsi proteinya defisit 

ditemukan lebih banyak pada ibu dengan pengetahuan baik yaitu sebanyak (9 

orang) dari pada pengetahuan ibu hamil cukup sebanyak (3 orang) dan kurang (1 

orang). sementara ibu hamil yang konsumsi energinya kurang ditemukan pada ibu 

dengan pengetahuan baik sebanyak (3 orang) dan ibu hamil yang konsumsi 

energinya sedang juga ditemukan pada ibu yang pengetahuannya baik sebanyak 

(3 orang). Sementara dari segi konsumsi protein ibu hamil yang konsumsi 

proteinnya defisit ditemukan paling banyak pada tingkat pengetahuan baik 

sebanyak (10 orang), ibu hamil dengan konsumsi protein kurang hanya 

ditemukan pada ibu dengan tingkat pengetahuan baik sebanyak (1 orang), ibu 

hamil dengan konsumsi protein sedang ditemukan pada ibu dengan pengetahuan 

baik sebanyak (1 orang) dan cukup sebanyak (1 orang) dan hanya sebanyak (3 

orang) ibu hamil yang konsumsi proteinnya baik pengetahuannya juga baik. Data 

tersebut mencerminkan bahwa sebagian besar ibu hamil di Desa Karang Bajo 

baru mencapai ranah kognitif, yaitu baru hanya mampu menghafal manfaat atau 

pentingnya gizi dalam kehidupan. Dan belum mampu menunjukan prilaku atau 

perbuatan yang mencerminkan pengetahuannya. Rendahnya konsumsi pangan ibu 
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hamil dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ngidam, pada saat ngidam 

biasanya ibu hamil mengalami mual-mual sehingga mengganggu nafsu makan 

dan berdampak pada asupan gizi ibu hamil. Adapun faktor lain yang 

mempengaruhi kurangnya konsumsi pangan ibu hamil yaitu kebiasaan ibu hamil 

yang makan sedikit dan sifat ibu hamil yang malas makan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sebagian besar tingkat pengetahuan ibu hamil di Desa Karang Bajo sudah 

dikatakan baik yaitu sebanyak 15 orang atau sebesar 75%. 

2. Ketahanan pangan rumah tangga di Desa Karang Bajo Kabupaten Lombok 

utara dari segi ketersediaan pangan sudah dapat dikatakan tahan pangan, 

karena indeks ketersediaan pangan (IAV) samadengan 0,070. Dari segi akses 

rumahtangga juga dikatakan tahan pangan karena kebutuhan pangan bagi 

masyarakat dapat diperoleh dengan mudah. Dan dari sisi konsumsi sebagian 

besar tergolong dalam kategori tidak tahan pangan, karena dari segi 

konsumsi energi hanya 15% ibu hamil yang tahan pangan dan dari segi 

konsumsi protein hanya 25% ibu hamil yang tahan pangan.  

Saran  

Setelah dilakukan penelitian terhadap tingkat ketahanan pangan ibu hamil 

di Desa Karang Bajo Kabupaten Lombok Utara diajukan saran agar ibu hamil 

lebih memperhatikan lagi pola makannya supaya kebutuhan gizi anak yang 

dikandungnya mampu terpenuhi dan mempu mencegah stunting. 
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