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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui perilaku perempuan tani 

terhadap ketahanan panagn rumah tangga, 2) Mengetahui Status Ketahanan Pangan 

Rumah Tangga di Kabupaten Lombok Tengah, dan 3) Mengetahui hubungan antara 

perilaku dengan ketahanan pangan rumah tangga. 

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan unit 

analisis yakni rumah tangga petani dimana status perempuan tani (istri) berperan 

dalam tingkat konsumsi keluarga dan bekerja baik pada kegiatan usahatani maupun 

non usahatani di Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini dilakukan di Desa 

Bonjeruk, Desa Labulia, Desa Mangkung, dan Desa Tanak Rarang secara purposive 

sampling dengan jumlah responden sebanyak 100 orang menggunakan quota 

sampling dari jumlah populasi dan sebanyak 25 orang per desa dilakukan secara 

Random sampling. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah skoring dan 

Uji Chi-Square. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Perilaku perempuan tani 

jika ditinjau dari pengetahuan, sikap dan keterampilan masih memiliki kategori yang 

rendah karena perempuan tani belum cukup memiliki pemahaman dan kemampuan 

tentang diversifikasi pangan, diversifikasi tanaman di Lahan Sawah maupun di 

Pekarangan, sumber perolehan pangan (sawah, pekarangan, pasar, bantuan dan 

lainnya), diversifikasi pangan dan gizi, penyediaan pangan yang dikonsumsi anggota 

rumah tangga sesuai dengan kebutuhan dan pendistribusian makanan bagi anggota 

keluarga yang sesuai dengan kecukupan gizi berbeda menurut umur dan jeni kelamin, 
2) Status ketahanan pangan rumah tangga petani di Kabupaten Lombok Tengah 

berada pada kategori sedang  atau kurang tahan pangan karena rumah tangga 

perempuan tani memiliki kualitas pangan yang kurang baik karena lebih banyak 

mengkonsumsi lauk-pauk berupa protein nabati dari pada protein hewani, dan 3) 

Hubungan perilaku terhadap ketahanan pangan berdasarkan uji Chi-



Squaremenunjukkan bahwa  terdapat  hubungan yang signifikan antara perilaku 

perempuan tani dengan ketahanan pangan rumah tangga. 

 

Kata Kunci: perempuan tani, perilaku, ketahanan pangan rumah tangga. 

 

 
ABSTRACT 

The aims of this research are: 1) Knowing the behavior of women farmers 

towards household food security, 2) Knowing the food security status of households 

in Central Lombok Regency, and 3) Knowing the relationship between the behavior 

of household food security. This research uses  descriptive method with the unit of 

analysis is the farm household where the status a female farmer (wife) plays a role in 

the level of family consumption and work better on the activities of farming and non-

farming activities in Central Lombok Regency. This study was conducted at the 

Bonjeruk Village, Labulia Village, Mangkung Village, and Tanak Rarang Village 

was chosed by purposive sampling with the number of respondents defined quota 

sampling as many 100 people of the population and as many as 25 people each 

village conducted random sampling. Analysis of the data used were: scoring and 

analytical Chi-Square Test. The results of the study showed that the behavior of 

women farmers if been reviewed of the knowledge, attitudes and skills still has a low 

category because women farmers not enough to have an understanding and the ability 

of diversification food, diversification of crops in paddy field or in the yard, the 

sourcing of food (fields, yards, markets, and other assistance), diversification of food 

and nutrition, food supply consumed by a household member in accordance with the 

needs and the distribution of food for family members in accordance with the 

adequate nutrition different by age specific and gender, 2) Status of household food 

security of farmers in Central Lombok Regency were in the category of moderate or 

less food secure as household women farmers have the food quality is not good 

because it consumes a lot of side dishes such as vegetable protein rather than animal 

protein, and 3) Relationship behavior towards food security by Chi-Square test 

showed that there is a significant relationship between the behavior of women 

farmers to household food security. 
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan pertanian merupakan bagian penting dari pembangunan 

nasional, karena berkaitan erat dengan pembangunan industri, perbaikan pangan dan 

kesehatan, perbaikan ekonomi, penyediaan sandang, serta lapangan kerja. Kegiatan 

pertanian  mendatang akan tetap penting dan diperlukan, maka perlu dijaga agar 

kegiatan dapat terus berlangsung. Karakteristik keberlanjutan pembangunan pertanian 

nasional harus memperhatikan aspek lingkungan, aspek daya produksi dan aspek 

kebersamaan atau keadilan sebagai satu kesatuan yang utuh (Kurniati, 2016). 

Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga,  potensi 

perempuan tani harus didukung oleh perubahan perilaku yaitu peningkatan 

pengetahuan, sikap, keterampilan perempuan tani mengenai ketahanan pangan 

terutama pada aspek penganekaragaman konsumsi pangan yang bergizi dalam rumah 

tangga (Kusharto dan Hardinsyah, 2010). Hal ini sejaln dengan Mosher  (1971) yang 

mengungkapkan pentingnya perubahan perilaku merupakan hal yang sangat esensial 

dalam pembangunan pertanian. 

Perempuan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya konsumsi 

bahan pangan pada tingkat rumah tangganya mengingat bahwa di tangan perempuan 

atau seorang ibulah bahan pangan direncanakan, diolah dan dipersiapkan sebagai 

hindangan bagi keluarganya. Besar kecilnya anggaran dalam merencanakan, 

mengolah, mempersiapkan dan menghidangkan bahan pangan juga menjadi dasar 

bagi seorang perempuan (ibu rumah tangga) dalam upaya memperbaiki kualitas 

pangan yang dikonsumsi oleh keluarganya. Hasil estimasi yang diperoleh 

menunjukkan bahwa pendapatan rumah tangga, pendapatan perempuan, umur 

perempuan, pendidikan perempuan, jumlah anggota rumah tangga, dummy balita, dan 

dummy informasi yang merupakan indikator dari peran dan perilaku wanita 

berpengaruh terhadap konsumsi pangan yang merupakan indiktor dari ketahanan 

pangan. Pendapatan rumah tangga menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap 

konsumsi bahan pangan pada tingkat rumah tangga. dengan hubungan positif. 

Artinya, kenaikan pendapatan rumah tangga akan meningkatkan secara nyata 

keragaman rumah tangga dalam konsumsi bahan pangannya. Semakin tinggi 

pendapatan rumah tangga maka akan semakin tinggi pula pendapatan yang 

dialokasikan untuk pangan ( Mulyani,2012). 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan daerah surplus pangan pada 

tahun 2013 dengan jumlah produksi 1.969.525 ton yang ditunjukan dengan 

penigkatan sebesar 16,01 % produksi padi dalam jangka waktu lima tahun. 



Berdasarkan data BPS tahun 2017, Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebagai 

kabupaten dengan jumlah luas panen padi terbesar di Pulau Lombok yaitu sebesar 

84.286 hektar. Terkait dengan tingginya jumlah luas panen di sektor pertanian 

khususnya Kabupaten Lombok Tengah, maka tidak menutup kemungkinan 

perempuan terlibat dalam mengambil peluang dalam meningkatkan ketahanan pangan 

rumah tangga tersebut. Demikian pula halnya di Lombok Tengah meskipun memiliki 

luas panen terbanyak tetapi anggota rumah tangga perempuan tani belum menerima 

makanan yang berkualitas untuk dapat hidup sehat dan aktif karena rendahnya 

partisipasi perempuan tani dalam komponen pemanfaatan pangan. Oleh karena itu 

perempuan tani harus memutuskan untuk memilih jenis pangan yang akan 

dikonsumsi dan jumlah pengeluaran pangan yang akan dibeli. Sehingga perilaku dan 

peranan perempuan tani dalam menentukan keragaman pangan yang dikonsumsi 

keluarga sangat menentukan adanya peningkatan atau tidak terhadap ketahanan 

pangan rumah tangga. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Perilaku Perempuan Tani Terhadap Ketahanan 

Pangan Rumah Tangga ?, 2) Bagaimana Status Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di 

Kabupaten Lombok Tengah?, dan 3) Bagaimana hubungan antara Perilaku dan  

Ketahanan Pangan Rumah tangga ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mengetahui Perilaku Perempuan Tani 

Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga, 2) Mengetahui Status Ketahanan 

Pangan Rumah Tangga di Kabupaten Lombok Tengah, dan 3) Mengetahui Hubungan 

Antara Perilaku dengan Ketahanan Pangan Rumah Tangga. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 1) Sebagai bahan acuan bagi peneliti-

peneliti lain yang berminat untuk melakukan penelitian pada masalah yang sama, 2) 

Bagi rumah tangga petani khususnya menjadi sampel dapat digunakan untuk 

mengukur perilaku wanita tani dalam mewujudkan ketahanan pangan rumah tangga 

petani berdasarkan konsumsi energi, ketersediaan pangan,akses pangan dan 

ketersediaan pangan. Sehingga dapat diketahui tingkat kesejahteraan rumah tangga 

petani terutama mengenai gizi yang dikonsumsi anggota keluarga, dan 3) Bagi 

pemerintah yaitu guna mengukur kemampuan masyarakat dalam menjaga ketahanan 



pangan rumah tangga sehingga pemerintah dapat memberikan kebijakan-kebijakan 

yang tepat mengenai masalah ketahanan pangan rumah tangga peta. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Dasar Teori 

2.1.1.  Pengertian Pangan 

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2004, pengertian pangan 

adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah 

maupun tidak diolah, yang dipergunakan sebagai makanan atau minuman bagi 

konsumsi manusia, termasuk bahan pangan, bakan baku pangan dan bahan lain yang 

digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau 

minuman. 

Menurut Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, 

pengertian pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 

pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang 

diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi 

konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan 

lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan 

makanan dan minuman. 

2.1.2. Kelompok Bahan Pangan 

Rencana strategis Badan Ketahanan Pangan 2010-2014, mengelompokkan 

komoditas pangan penting ke dalam dua kelompok yaitu pangan nabati dan pangan 

hewani. Pangan nabati terdiri dari 10 komoditi terdiri dari beras, jagung, kedelai, 

kacang tanah ubi kayu, ubi jalar, sayuran, buah-buahan, minyak goreng, dan gula 

putih. Sedangkan pangan hewani terdiri dari 5 komoditi yang meliputi daging sapi 

dan kerbau, daging ayam, telur, susu, dan ikan (Departemen Kementerian Pertanian, 

2010). 

Bahan pangan untuk konsumsi sehari-hari dapat dikelompokkan menjadi 

sembilan kelompok besar. Jenis pangan pada masing-masing kelompok dapat berbeda 

pada setiap rumah tangga sesuai sumberdaya pangan yang tersedia (Arumsari dan 

Wulandari, 2008). Secara nasional, bahan pangan dikelompokan sebagai berikut: 

1) Padi-padian : beras, jagung, sorgum, dan terigu. 

2) Umbi-umbian : ubi kayu, ubi jalar, kentang, talas, dan sagu. 

3) Pangan hewani : ikan, daging, susu, dan telur. 

4) Minyak dan lemak : minyak kelapa, minyak sawit. 



5) Buah/biji berminyak : kelapa gading. 

6) Kacang-kacangan : kedelai, kacang tanah, kacang hijau. 

7) Gula : gula pasir, dan gula merah. 

8) Sayur dan buah : semua jenis sayur dan buah yang bisa dikonsumsi. 

9) Lain-lain : teh, kopi, cokelat, sirup, bumbu dapur, makanan dan minuman jadi. 

2.1.3. Konsep Ketahanan Pangan Rumah Tangga 

Konsep ketahanan pangan (food security) mulainya berkembang pada tahun 

1970an bersamaan dengan adanya krisis pangan dan kelaparan dunia terutama pada 

kawasan Asia dan Afrika. Awalnya ketahanan pangan hanya terfokus pada 

penyediaan pangan pada tingkat nasional maupun internasional terutama padi-padian. 

Sehingga pada awal masa orde baru kebijakan ketahanan Indonesia didasarkan pada 

penyediaan pangan yang lebih dikenal dengan istilah Food Availability Approach 

(FAA) (Rindayati, 2009). 

Sedangkan menurut Dewan Ketahanan Pangan Nasional (2009) dalam 

membentuk ketahanan pangan didasarkan pada tiga aspek utama yaitu 1) 

Ketersediaan pangan, tersedianya pangan secara fisik di daerah yang diperoleh dari 

produksi domestik, impor/perdagangan maupun bantuan pangan. Ketersedian pangan 

lebih ditentunkan dari produksi domestik. 2) akses pangan, kemampuan rumah tangga 

untuk memperoleh pangan cukup, baik yang berasal dari produksi sendiri, pembelian, 

barter, hadiah, pinjaman, dan bantuan maupun dari kelimanya. Sementara 3) 

pemanfaatan pangan dapat dilihat dari penggunaan pangan olehrumah tangga dan 

kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi.  

2.1.4. Indikator Ketahanan Pangan 

Ketahanan pangan yang kokoh dibangun pada tingkat rumah tangga yang 

bertumpu pada keragaman sumberdaya lokal, agar terwujud ketahanan yang kokoh, 

mulai dari tingkat rumah tangga sampai tingkat nasional ( Maleha dan Sutanto, 2006).  

Tim peneliti Pusat Penelitian Kependudukan LIPI (1998) mengukur indeks 

ketahanan pangan rumah tangga dengan cara mengkombinasikan ketiga indikator 

komponenketahanan pangan ( ketersediaan pangan, akses pangan dan pemanfaatan 

pangan). Indeks ketahanan pangan ditingkat rumah tangga dikategorikan sebagai 

rumah tangga tahan pangan, rumah tangga kurang tahan pangan, dan rumah tangga 

tidak tahan pangan. 



2.1.5. Peranan Perempuan Dalam Meningkatkan Ketahanan Pangan Rumah 

Tangga. 

Di dalam rumah tangga, perempuan adalah aktor kunci dalam pencapaian 

ketahanan adalah ketahanan pangan merupakan bagian dari peranan reproduktif 

mereka. Kenyataan bahwa fungsi rumah tangga sebagai unit konsumsi, peranan 

reproduktif perempuan berkembang pada ketahanan pangan dan nutrisi rumah 

tangganya secara keseluruhan dan tidak terbatas hanya pada anak-anak mereka.Peran 

perempuan sangat berperan penting dalam tiga komponen ketahanan pangan yaitu 

Ketersediaan Pangan; Akses Pangan; dan Pemanfaatan Pangan. 

2.3. Kerangka Pendekatan Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah rumah tangga petani  dimana status 

perempuan tani (istri) berperan dalam tingkat konsumsi keluarga dan bekerja baik 

pada kegiatan usahatani maupun non usahatani di Kabupaten Lombok Tengah. 

Pemilihan daerah dan lokasi penelitian dilakukan secara “Purposive Sampling” yakni 

di Kecamatan Jonggat atas dasar pertimbangan data sekunder jumlah luas lahan 

sawah dengan jenis pengairan irigasi/lahan basah terbanyak di Kabaupaten Lombok 

Tengah dan Kecamatan Praya Barat atas dasar jumlah luas lahan sawah non irigasi 

terbanyak kedua di Kabupaten Lombok Tengah. Dalam penelitian ini, penentuan 

jumlah responden dilakukan secara “Quota Sampling” yaitu ditetapkan sebanyak 100 

Perilaku Perempuan Tani 

Terhadap  Ketahanan 

Pangan Rumah Tangga 

1. Pengetahuan 

2. Sikap 

3. Keterampilan 

Status  Ketahanan Pangan 

Rumah tangga  

1. Ketersediaan 

2. Akses 

3. Pemanfaatan  

 

  Peran Perempuantani  

terhadap ketahanan pangan 

rumah tangga 



responden dengan pertimbangan status perempuan tani yang berperan dalam tingkat 

konsumsi dan  bekerja baik pada kegiatan usahatani maupun non usahatani dan 

dilakukan dengan secara Random Sampling. Analisis yang digunakan adalah Metode 

Skoring untukuntuk setiap pertanyaan diberikan skor 3 menjadi skor maksimum dan 

1 menjadi skor minimum. Dimana skor 4 memiliki arti sangat tinggi, skor 3 memiliki 

arti tinggi, skor 2 memiliki arti sedang dan skor 1 memiliki arti rendah. Analisis 

selanjutnya yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara Hubungan Perilaku 

Perempuan tani dengan ketahanan pangan  rumah tangga petani maka dalam 

penelitian ini menggunakan “Uji Chi-Square”. Uji Chi-Square berguna untuk 

menguji hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal dan mengukur kuatnya 

hubungan antara variabel nominal lainnya (C = Cefisien of contigency). Rumus untuk 

mencari chi-square adalah sebagai berikut : 

 

   [ 
        

  
] 

Keterangan : 

X² = Nilai chi-square 

f0  = Frekuensi yang diharapkan 

fe = Frekuensi yang diperoleh/diamati 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Umur Responden hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata responden 

berkisar pada umur produktif yaitu sebanyak responden 99% berada pada umur 

produktif yaitu dengan kisaran umur 15-65 tahun. Untuk responden perempuan tani 

yang berumur di atas umur produktif sebanyak 1 orang. Umur produktif yang 

dimaksud adalah golongan umur 15-64 tahun (Simanjuntak,1995). 

Tingkat Pendidikan Responden tingkat pendidikan penelitian ini meliputi 

pendidikan formal dan pendidikan non formal. Tingkat Pendidikan Formal Responden hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal responden cukup rendah yaitu 

sebesar 53% lebih dari setengahnya  responden ada yang tidak tamat sekolah dasar (TTSD) 

bahkan ada yang tidak sekolah. Artinya dengan adanya perempuan tani yang memiliki tingkat 

pendidikan sangat tinggi tersebut diharapkan dapat membawa perubahan pada daerah sekitar 

terutama perilaku perempuan tani terhadap ketahanan pangan. Pendidikan Non Formal 

Responden hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan non formal yang dimiliki oleh 

responden kebanyakan merupakan kegiatan yang umumnya dilakukan oleh perempuan yaitu 



kursus makanan, kursus menjahit, pelatihan menyulam,dan kursus kecantikan sebesar 

57.15% dari total keseluruhan pendidikan non formal yang dimiliki oleh perempuan tani. 

Artinya bahwa rata-rata perempuan tani yang mengikuti pendidikan non formal memiliki 

kelebihan  daripada perempuan tani yang tidak mengikuti pendidikan non formal. 

Jumlah Tanggungan Keluargahasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga 

responden berada pada golongan keluarga menengah dengan rata-rata kisaran jumlah 

tanggungan keluarga responden berada pada kisaran 3-4 orang sebesar 75% dari total 

keseluruhan kisaran jumlah tanggungan keluarga responden. 

Jenis Pekerjaan Responden hasil penelitian  menunjukkan bahwa perempuan tani 

memiliki pekerjaan utama dan sampingan. Jenis pekerjaan responden sebagian besar 

adalah petani baik pada jenis pekerjaan utama maupun sampinganperempuan tani 

responden memiliki pekerjaan utama  sebagai petani yaitu sebesar 60% dan pada 

pekerjaan sampingan sebesar 68.49%. Selain sebagai petani, perempuan tani 

responden yang juga memiliki pekerjaan utama sebagai buruh tani yaitu sebesar 

11,11% dan pada pekerjaan sampingan sebesar 24,66%. Hal ini berarti sebagian besar 

responden perempuan tani bekerja pada bidang pertanian. 

Pendapatan Rumah Tanggahasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan rumah 

tangga didapatkan oleh bapak dan ibu baik dari kegiatan usahatani maupun kegiatan 

non usahatani. Berikut tabel rata-rata pendapatan rumah tangga baik dari kegiatan 

usahatani maupun kegiatan non usahatani.  

Tabel Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Petani di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 

2018 

No Uraian 
Pendapatan  

(Rp/Bulan)         (Rp/Tahun) Persentase (%) 

1. Usahatani     

 a. Usahatani Sendiri 1.755.340 21.064.080 46,70 

 - Padi 1.334.480 16.013.760  

 - Palawija 420.860 5.050.320  

 
b. Luar Usahatani Sendiri 

(Buruh Tani) 

322.754 3.873.048 8,58 

 - Laki-laki 188.250 2.259.000  

 - Perempuan  134.504 1.614.048  

2. Non Usahatani 1.681.050 20.172.600 44,72 

 
- Laki-laki 1.268.750 15.225.000  

 
- Perempuan 412.300 4.947.600  

Total 3.759.144 45.109.728 100 

Sumber : Data Primer Diolah tahun 2018  



Proporsi Pengeluaran Pangan dan Non Pangan Rumah Tanggahasil penelitian 

menunjukkan bahwa Proporsi pengeluaran konsumsi pangan rumah tangga petani 

lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran non pangannya. Berikut merupakan 

proporsi pengeluaran rumah tangga responden secara lebih rinci 

Tabel 4.10 Proporsi Pengeluaran Rumah Tangga Petani di Kabupaten Lombok Tengah tahun 

2018 

Jenis Pengeluaran 
Nominal 

(Rp/Bulan) 

Nominal 

 (Rp/Tahun) 

Proporsi 

(%) 

Pengeluaran Pangan      799.190 9.590.280 64,12 

Pengeluaran Non Pangan      447.211,66 5.366.540   35,88 

Total Pengeluaran 1.246.401,66 14.956.820 100 

Sumber : Data Primer diolah, 2018 (Lampiran 4) 

Perilaku Perempuan Tani Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga hasil 

penelitian menunjukkan perilaku perempuan tani jika ditinjau dari pengetahuan, sikap 

dan keterampilan masih memiliki kategori sedang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel berikut. 

Tabel Rataan skor perilaku perempuan tani terhadap ketahanan pangan rumah   tangga di 

Kabupaten Lombok Tengah tahun 2018. 

No. Perilaku 

Komponen Ketahanan Pangan Rumah Tangga 

Ketersediaan 

Pangan 

Akses 

Pangan 

Pemanfaatan 

Pangan 
Total 

1. Pengetahuan 11,95 15,15 6,48 34,58 

2. Sikap  13,87 15,66 8,07 37,60 

3. Keterampilan  10,10 14,49 5,70 30,29 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2018 

 

 Berdasarkan tabel 4.11 menunjukkan hasil dari penelitian ini perempuan tani 

cenderung tidak memiliki pemahaman, keyakinan dan kemampuan untuk: menyiapkan dana 

secara khusus, terutama untuk membeli bahan makanan dan menyiapkan pangan yang bergizi 

sesuai dengan kebutuhan anggota keluarga, perempuan tani tidak memahami manfaat dari 

makanan bergizi bagi pertumbuhan dan kesehatan anggota keluarga. Makanan bergizi hanya 

dinilai sebagai makanan yang enak dan mahal saja, terutama ayam, daging dan ikan, masih 

banyak dijumpai anak balita yang diberi makan nasi, air sama garam. Perempuan tani 

meskipun memiliki pengetahuan tentang makanan yang bergizi belum tentu mereka 

menerapkannya sehingga keterampilannya menjadi rendah.  



Perilaku perempuan tani terhadap ketersediaan pangan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perilaku perempuan tani terhadap ketersediaan pangan berada pada kategori sedang. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada berikut. 

Tabel Perilaku perempuan tani terhadap ketersediaan pangan di Kabupaten Lombok Tengah 

tahun 2018 

Ketahana

n 

Pangan 

Perilaku 

Pengetahuan Sikap Keterampilan 

Kriteria Jumla

h 

(orang

) 

Persent

ase (%) 

Kriteri

a 

Jumla

h 

(oran

g) 

Persenta

se (%) 

Kriteria Jumlah 

(orang) 

Perse

ntase 

(%) 

         

Ketersedi

aan 

Rendah  

 (5-8) 
5 5 

Rendah  

 (5-8) 
- - 

Rendah  

 (5-8) 
23 23 

Sedang  

 (9-12) 
52 52 

Sedang  

 (9-12) 
23 23 

Sedang  

 (9-12) 
59 59 

Tinggi  

(13-16) 
42 42 

Tinggi  

(13-16) 
70 70 

Tinggi  

(13-16) 
17 17 

Sangat 

tinggi 

(17-20) 

1 1 

Sangat 

tinggi 

(17-20) 

7 7 

Sangat 

tinggi 

(17-20) 

1 1 

Total 100 100  100 100  100 100 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2018 

Akses Pangan hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku perempuan tani terhadap akses 

pangan berada pada kegiatan komponen akses pangan berada pada kategori sedang. Untuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tebel berikut. 

Tabel Perilaku Perempuan Tani Terhadap Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Kabupaten 

Lombok Tengah tahun 2018. 

Ketahana

n 

Pangan 

Perilaku 

Pengetahuan Sikap Keterampilan 

Kriteria Jumla

h 

(orang

) 

Persent

ase (%) 

Kriteri

a 

Jumla

h 

(oran

g) 

Persenta

se (%) 

Kriteria Jumlah 

(orang) 

Perse

ntase 

(%) 

         

Akses Rendah  

(6-10) 
2 2 

Rendah  

(6-10) 
- - 

Rendah  

(6-10) 
10 10 

Sedang 

(11-15) 
59 59 

Sedang 

(11-15) 
44 44 

Sedang 

(11-15) 
76 76 

Tinggi  

(16-20) 
39 39 

Tinggi  

(16-20) 
55 55 

Tinggi  

(16-20) 
24 24 

Sangat 

tinggi  

(21-24) 

- - 

Sangat 

tinggi  

(21-24) 

1 1 

Sangat 

tinggi  

(21-24) 

- - 

Total 100 100  100 100  100 100 



Sumber : Data Primer diolah tahun 2018 

 

Perilaku Perempuan Tani Terhadap Pemanfaatan Pangan hasil penelitian menunjukkan 

bahwa perilaku perempuan tani terhadap pemanfaatan pangan berada pada kategori tinggi. 

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel Perilaku Perempuan Tani Terhadap Pemanfaatan Pangan di Kabupaten Lombok 

Tengah tahun 2018 

Ketahana

n 

Pangan 

Perilaku 

Pengetahuan Sikap Keterampilan 

Kriteria Jumla

h 

(orang

) 

Persent

ase (%) 

Kriteri

a 

Jumla

h 

(oran

g) 

Persenta

se (%) 

Kriteria Jumlah 

(orang) 

Perse

ntase 

(%) 

         

Pemanfaa

tan 

Rendah  

(3-4) 
1 1 

Rendah  

(3-4) 
- - 

Rendah  

(3-4) 
7 7 

Sedang  

(5-6) 
24 24 

Sedang  

(5-6) 
6 6 

Sedang  

(5-6) 
83 83 

Tinggi  

(7-9) 
72 72 

Tinggi  

(7-9) 
91 91 

Tinggi  

(7-9) 
9 9 

Sangat 

tinggi  

(10-12) 

3 3 

Sangat 

tinggi  

(10-12) 

3 3 

Sangat 

tinggi  

(10-12) 

1 1 

          

Total 100 100  100 100  100 100 

Sumber : Data Primer diolah tahun 2018 

Status Ketahanan Pangan Rumah Tangga hasil penelitian menunjukkan bahwa status 

ketahanan pangan rumah tangga petani di kabupaten lombok tengah berada pada 

kategori sedang atau kurang tahan pangan. untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

uraian berikut. 

Ketersediaan Pangan Kecukupan dan ketersediaan pangan dalam rumah tangga dapat 

diketahui dari ada atau tidak adanya persediaan pangan antara musim tanam dengan musim 

tanam berikutnya. Rata-rata perempuan tani memiliki persediaan pangan antar 

musim tanam dengan musim berikutnya yaitu sebanyak 74 orang atau 74% 

mengatakan memiliki persediaan pangan antara musim tanam dengan musim tanam 

berikutnya dan sebanyak 52 orang atau lebih dari 50% perempuan tani berada pada 

kategori sangat tinggi dalam persediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan rumah 

tangganya. Frekuensi makan anggota keluarga perempuan tani pada penelitian ini 

umumnya 3x sehari yaitu sebanyak 89 orang sedangkan sisanya sebanyak 2 orang 

frekuensi makan anggota keluarganya ≤ 3x sehari dan 9 orang memiliki frekuensi 

makan anggota keluarga ≥ 3x sehari.  



Akses Panganhasil penelitian menunjukkan bahwa Akses pangan rumah 

tangga diketahui dari Kemudahan rumah tangga mengakses (memperoleh) pangan, 

apakah rumah tangga mengakses secara langsung (direct access) yaitu jika 

rumah tangga memiliki lahan sawah/ladang, atau mengakses secara tidak 

langsung (indirect access) jika rumah tangga tidak .memiliki lahan sawah/ladang. 

Cara rumah tangga memperoleh pangan apakah dengan cara memproduksi sendiri 

atau membeli, serta bahkan dapat saja mendapatkan bantuan pangan dari 

organisasi pemerintah dan non pemerintah. Akses pangan dalam rumah 

tangga juga terkait dengan strategi rumah tangga dalam mengatasi 

kekurangan pangan(coping ability indicator).Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa rata-rata rumah tangga petani memproduksi sendiri pangan untuk 

dikonsumsi, yaitu sebanyak 43 orang atau 43% berada pada kategori tinggi. 

Artinya berarti rata-rata rumah tangga bekerja dibidang pertanian, selain 

memproduksi sendiri rumah tangga petani juga membeli bahan pangan, yaitu 

sebanyak 40 orang atau 40% berada pada kategori tinggi dan 39 orang atau 

39% berada pada kategori sangat tinggi. Artinya lebih dari 50% rumah tangga 

petani membeli bahan pangan baik di pasar maupun di warung untuk 

memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Sedangkan dalam menerima bantuan 

rumah tangga petani berada pada kategori sedang, yaitu sebannyak 58 orang 

atu 58%,hal ini disebabkan oleh kurang meratanya pendataan rumah tangga 

yang menerima bantuan sehingga rumah tangga yang seharusnya menerima 

bantuan tidak menerima bantuan dan rata-rata rumah tangga petani di 

Kabupaten Lombok Tengah menerima ± 2-4 kg beras setiap kali ada bantuan 

beras yang keluar.Rata-rata perempuan tani menerima bantuan dari 

pemerintah yaitu sebanyak 90,41% dari total keseluruhan persentase sumber 

bantuan, sedangkan sisanya sebanyak 9,59% sumber bantuan berasal dari 

ketua kelompok, tetangga dan keluarga. Hal ini berarti rumah tangga petani 

masih mengandalkan pemerintah dalam menerima bantuan. 

 Selain itu perempuan tani juga memiliki strategi untuk memperoleh akses 

pangan guna memenuhi kebutuhan anggota rumah tangganya; 1. Mengurangi 

Pembelian Bahan Pangan; 2. Mengganti Makanan Pokok Beras dengan Makanan Lain 

(Singkong/ubi/Jagung/dll); 3; Mengganti Bahan Makanan Protein Hewani dengan Protein 

Nabati; 4. Mengurangi makan 3x sehari menjadi 2x sehari; 5. Mengganti susu untuk balita 

dengan air tajin ; 6. Mengurangi pembelian susu balita; 7. Meminjam atau berhutang pada 

tetangga atau anggota keluarga.Untuk mengatasi kekurangan pangan rumah tangga rata-

rata perempuan tani mengurangi pembelian bahan pangan yaitu  sebanyak 67,62%, 

mengganti bahan makanan protein hewani dengan protein nabati sebanyak 13,67%, 

mengurangi makan 3x sehari menjadi 2x sehari sebanyak 2,88%, meminjam atau berhutang 



sebanyak 15,83% dan untuk komponen lainnya seperti mengganti makanan pokok beras 

dengan makanan lain (singkong/ubi/jagung/dll), mengganti susu untuk balita dengan air tajin 

dan mengurangi pembelian susu bayi, perempuan tani di Kabupaten Lombok Tengah jarang 

melakukan komponen tersebut bahkan tidak melakukannya. Hal ini disebabkan oleh 

perempuan tani lebih memilih untuk berhutang atau meminjam pada tetangga ataupun 

keluarga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya daripada harus mengganti makanan 

pokok mereka dengan bahan pokok yang lain. 

Pemanfaatan PanganHasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan pangan diketahui 

dengan selalu tercukupinya makan makanan pokok (nasi)  setiap kali makan, semua anggota 

rumah tangga selalu mengkonsumsi protein hewani dan nabati setiap hari. Hasil 

menunjukkan bahwa rumah tangga petani selalu tercukupi makannya tiga kai sehari, yaitu 

sebanyak 62 orang atau 62% perempuan tani berada pada kategori tinggi. Artinya rumah 

tangga petani selalu tercukupi makan makanan pokok (nasi) setiap kali makan, tetapi tidak 

selalu mengkonsumsi protein hewani (daging, ayam, ikan atau telur) setiap hari dalam 

seminggunya. Setiap hari, perempuan tani  hampir selalu menyiapkan makan dengan pola 

makan nasi, sayur-sayuran dan sambal, serta kadang-kadang dilengkapi dengan lauk nabati 

yaitu kacang-kacangan, tahu atau tempe dari pada lauk hewani. Dapat dikatakan bahwa 

rumah tangga perempuan tani memiliki kualitas pangan yang kurang baik karena lebih 

banyak mengkonsumsi lauk-pauk berupa protein nabati dari pada protein hewani setiap hari 

dalam seminggunya, yang ditunjukkan bahwa rumah tangga petani hanya mengkonsumsi 

protein hewani 3-4 hari dalam seminggu yaitu sebanyak 42% baik dalam bentuk daging, 

ayam, ikan, atau telur sedangkan dalam mengkonsumsi protein nabati rumah tangga petani 

hampir setiap hari mengkonsumsinya yaitu sebanyak 47%. 

Hubungan Perilaku dengan ketahanan pangan rumah tangga 

 Untuk mengetahui hubungan antara perilaku perempuan tani dengan ketahanan 

pangan rumah tangga petani, maka dalam penelitian ini menggunakan “ Uji Chi-Square “. Uji 

Chi-Square berguna untuk menguji hubungan atau pengaruh dua variabel nominal dan 

mengukur kuatnya hubungan antara variabel nominal lainnya (C=Cefisien of Contingency).  

 Adapun hipotesis untuk melihat hubungan perilaku perempuan tani dengan 

ketahanan pangan rumah tangga petani adalah sebagai berikut : 

 Ho: Tidak ada hubungan yang signifikan antara perilaku perempuan tani dengan 

ketahanan pangan rumah tangga  

 H1: Terdapat ada hubungan yang signifikan antara perilaku perempuan tani dengan 

ketahanan pangan rumah tangga  

 Untuk hasil analisis hubungan perilaku perempuan tani dengan status ketahanan pangan 

rumah tangga petani dapat dilihat pada uraian berikut : 

 

 

 



Tabel Hasil uji analisis hubungan perilaku dengan ketahanan pangan rumah tangga  

 

Value df 

Asymp. Sig. 

( 2-sided) 

Pearson Chi-Square 68.954
a
 4 .000 

Likelihood Ratio 72.367 4 .000 

Linear-by-Linear Association 36.459 1 .000 

N of Valid Cases 300   

Sumber: Data Primer diolah  

 Pada tabel Chi Square di atas diketahui bahwa nilai signifikansi p-value sebesar 

68.954 dan nilai chi square 0.000. Karena  nilai signifikansi 0.000 < 0,05 maka hipotesis nol 

ditolak yang berarti bahwa  terdapat  hubungan yang signifikan antara perilaku perempuan 

tani dengan ketahanan pangan rumah tangga. Artinya tinggi rendanya perilaku perempuan 

tani sangat berperan penting dalam menentukan ketahanan pangan rumah tangga, hal ini 

dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku perempuan tani terhadap 

ketahanan pangan rumah tangga, misalnya perempuan tani tidak memperhatikan menu untuk 

dirinya sendiri, karena suami sedang merantau atau menjadi TKI, perempuan tani memasak 

menu makanan sesuai dengan selera dan permintaan keluarga, adanya keterbatasan ekonomi 

yang dimiliki oelh perempuan tani dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan faktor-

faktor lainnya yang dapat mempengaruhi perilaku perempuan tani terhadap ketahanan pangan 

rumah tangga.  

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

1. Perilaku perempuan tani jika ditinjau dari pengetahuan, sikap dan keterampilan 

masih memiliki kategori yang rendah. Hal ini berarti bahwa perempuan tani 

belum cukup memiliki pemahaman dan kemampuan tentang diversifikasi pangan, 

diversifikasi tanaman di Lahan Sawah maupun di Pekarangan, sumber perolehan 

pangan ( sawah, pekarangan, pasar, bantuan dan lainnya), diversifikasi pangan 

dan gizi, penyediaan pangan yang dikonsumsi anggota rumah tangga sesuai 

dengan kebutuhan dan pendistribusian makanan bagi anggota keluarga yang 

sesuai dengan kecukupan gizi berbeda menurut umur dan jeni kelamin. 

2. Status ketahanan pangan rumah tangga petani di Kabupaten Lombok Tengah 

berada pada kategori sedang  atau kurang  tahan pangan. Hal ini disebabkan oleh : 

1). Ketersediaan pangan rumah tangga petani berada pada kategori tinggi 

karena memiliki persediaan pangan (beras) rata-rata di atas 30 hari dan 

frekuensi makan rumah tangga sebanyak 3x sehari yaitu pagi, siang, dan 

sore/malam, 2). Akses pangan rumah tangga petani berada pada kategori 



sedang karena rumah tangga dapat mengakses pangan langsung di lahan 

sawah/tegalan/pekarangan rumah. Perempuan tani juga harus memenuhi 

kebutuhan pangan lainnya secara tidak langsung dengan cara membeli di warung 

atau pasar. Perempuan tani, kadang-kadang juga yang menerima bantuan 

“Raskin” dari pemerintah melalui kepala desa, berhutang pada tetangga yang 

memiliki warung, melalui suaminya meminjam beras atau uang kepada tetangga 

dan 3). Pemanfaatan pangan rumah tangga petani juga berada pada kategori 

sedang, karena rumah tangga perempuan tani selalu tercukupi makan makanan 

pokok (nasi) setiap kali makan, tetapi tidak selalu mengkonsumsi protein hewani 

(daging, ayam, ikan atau telur) setiap hari dalam seminggunya. Setiap hari, 

perempuan tani hampir selalu menyiapkan makan dengan pola makan nasi, sayur-

sayuran dan sambal, serta kadang-kadang dilengkapi dengan lauk nabati yaitu 

kacang-kacangan, tahu atau tempe dari pada lauk hewani. Dapat dikatakan bahwa 

rumah tangga perempuan tani memiliki kualitas pangan yang kurang baik karena 

lebih banyak mengkonsumsi lauk-pauk berupa protein nabati dari pada protein 

hewani setiap hari dalam seminggunya 

3. Hubungan perilaku terhadap ketahanan pangan berdasarkan uji chi square 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku 

perempuan tani dengan ketahanan pangan rumah tangga. 

Saran 

1. Kepada pemerintah diharapkan  adanya pelatihan pemberdayaan perempuan tani 

yang berkaitan dengan  peningkatan  pengetahuan dan keterampilan masyarakat 

tentang kesadaran pentingnya konsumsi yang beragam untuk anggota rumah 

tangga. 

2.  Kepada Perempuan Tani agar lebih aktif dalam mencari informasi terkait dengan 

pentingnya konsumsi pangan yang beragam dan bergizi  untuk keluarga baik 

melalui media televisi, Koran, majalah maupun yang lainnya. 
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