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ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui tingkat ketersediaan pangan 

beras rumahtangga petani menurut status penguasaan lahan di Kota Mataram. 2) Untuk 

mengetahui kecukupan konsumsi pangan beras rumahtangga petani menurut status 

penguasaan lahan di Kota Mataram. 3) Untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumsi pangan beras pada rumahtangga petani di Kota Mataram. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota 

Mataram. Responden ditentukan secara quota sampling. Analisis data yang digunakan 

adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata 

ketersediaan pangan rumahtangga petani pemilik sebesar 5.400 kalori per hari (103%) 

dari pangan yang dimasak per hari yaitu sebesar 5.220 kalori, rata-rata ketersediaan 

pangan rumahtangga petani penyakap sebesar 5.400 kalori per hari (100%) dari pangan 

yang dimasak per hari yaitu sebesar 5.400 kalori dan rata-rata ketersediaan pangan 

rumahtangga petani penyewa sebesar 6.300 kalori per hari (100%) dari pangan yang 

dimasak per hari yaitu sebesar 6.300 kalori. Kecukupan pangan beras rumahtangga 

petani untuk petani pemilik sebesar 97 persen masuk dalam katagori “cukup”, petani 

penyewa sebesar 94 persen masuk dalam katagori “cukup” dan untuk petani penyakap 

sebesar 86 persen masuk dalam katagori “kurang cukup”. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi konsumsi pangan beras rumahtangga petani adalah Luas Lahan Sawah, 

Jumlah Produksi, Jumlah Anggota Keluarga, Pendapatan dan Status Penguasaan Lahan 

(Pemilik, Penyakap dan Penyewa). 

 

Kata Kunci : Ketersediaan Pangan, Kecukupan Pangan, Pangan Beras Rumahtangga 

Petani dan Status Lahan 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of this study are: 1) To determine the level of food availability rice 

farming households according to tenure status in Mataram. 2) To determine the 

adequacy of food consumption of rice farming households according to tenure status in 

Mataram. 3) To determine the factors - factors that affect food consumption of rice in 

farm households in Mataram. This research uses descriptive method. This research was 

conducted in Mataram. Respondents were determined by quota sampling. Analysis of 

the data used is multiple regression analysis. Research shows that the average 

availability of household food growers owners of 5.400 calories per day (103%) of food 
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cooked per day is 5.220 calories, the average of food security of sharecropper 

households is 5400 calories per day (100%) of the food cooked per day is 5.400 calories 

and the average household food availability,  tenant farmers amounted to 6300 calories 

per day (100%) of the cooked food per day is 6.300 calories. Household food security 

rice farmer to farmer owners of  97 percent in the category of "enough" and for tenant 

farmers by  94 percent in the category of "enough" and for sharecropper 86 percent 

included in the category of "insufficient". Factors - factors that affect food consumption 

of rice farming households is Area of Wetland, Total Production, Number of Family 

Members, Income and Land Tenure Status (Owner, Penyakap and Tenants). 

 

Keywords : Food Availability, Food Adequacy, Food Rice Farming Households, and 

The Status Of The Land 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Lahan sudah menjadi salah satu unsur utama dalam menunjang kelangsungan 

kehidupan sejak manusia pertama kali menempati bumi. Aktivitas yang pertama kali 

dilakukan adalah pemanfaatan lahan untuk bercocok tanam sebagai penghasil pangan 

untuk keberlangsungan hidup. Pangan merupakan salah satu hal pokok yang dibutuhkan 

tubuh setiap hari dalam jumlah tertentu sebagai sumber energi dan zat-zat gizi. 

Kebutuhan akan energi dan zat-zat bergantung pada berbagai faktor, seperti umur, 

gender, berat badan, iklim, dan aktifitas fisik (Suhardjo, 1986) 

Pangan juga merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi manusia, tanpa pangan 

orang tidak dapat hidup. Pangan merupakan bahan yang siap diolah menjadi makanan 

yang siap dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan pemeliharaan, pertumbuhan dan 

pergantian jaringan tubuh. Makanan sangat mempengaruhi status kesehatan dan 

makanan juga sangat berperan bagi seseorang untuk menunjang aktivitas (Suhardjo, 

1986). 

Konsumsi pangan merupakan jumlah pangan secara tunggal maupun beragam 

yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan fisiologis, psikologis dan sosiologis. Tujuan fisiologis adalah  suatu upaya 

untuk memenuhi hasrat makan (rasa lapar) atau untuk memenuhi zat-zat gizi yang 

dibutuhkan tubuh. Tujuan psikologis adalah untuk memenuhi kepuasan emosional atau 

selera, sedangkan tujuan sosiologis adalah untuk memelihara hubungan antar sesama 

(Sedioetama 1996). Konsumsi pangan merupakan faktor utama untuk memenuhi 

kebutuhan gizi yang selanjutnya bertindak menyediakan energi bagi tubuh, mengatur 

proses metabolisme, memperbaiki jaringan tubuh serta untuk pertumbuhan (Harper, 

1986). 

Mengingat arti dan peran pangan yang sangat penting dalam menunjang 

kehidupan manusia, untuk itu ditempuh upaya untuk meningkatkan dan memelihara 

kemantapan swasembada pangan. Tuntutan akan ketersediaan pangan yang cukup 

mengalami peningkatan, baik jenis, keragaman maupun keterjangkauan dan 

peningkatan akan permintaan pangan yang sehat harus direspon dengan program-

program pembangunan yang tepat (Ruslan, 1999). 
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Salah satu faktor untuk mendukung program tersebut yaitu dengan menyediakan 

sumberdaya lahan yang cukup, khususnya lahan sawah. Ironisnya lahan yang digunakan 

untuk bercocok tanam semakin menyepit dan beralih fungsi ke non pertanian terutama 

lahan yang berada pada wilayah perkotaan. Kota mataram merupakan salah satu kota 

yang terkena dampak alih fungsi lahan pertanian, luas lahan sawah di Kota Mataram 

terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Seperti yang diketahui juga sebagian 

besar lahan yang ada di Kota Mataram bukan pemilik dari petani itu sendiri melainkan 

kepemilikannya di kuasai oleh orang lain. menurut data dari BP4K Mataram sebagian 

besar rumahtangga petani adalah sebagai penyakap yaitu sebanyak 1396 rumahtangga 

petani, kemudian disusul dengan pemilik lahan sebanyak 550 rumahtangga petani dan 

yang terakhir sebagai penyewa sebanyak 467 rumahtangga petani. Berdasarkan status 

lahan yang disebutkan maka apakah dengan adanya status lahan tersebut akan 

membedakan tingkat ketersediaan dan kecukupan konsumsi pangan beras rumahtangga 

petani atau tidak?, karena status lahan mempengaruhi biaya dan pendapatan usahatani 

untuk memenuhi kebutuhan pangan dan apakah dengan adanya perbedaan pendapatan 

diantara status lahan akan mempengaruhi konsumsi pangan beras rumahtangga petani?, 

mengingat lahan di Kota Mataram semakin sempit.  

Untuk menjawab permasalahan tesebut maka dipandang perlu dilakukan 

penelitian yang berjudul “Pengaruh Status Penguasaan Lahan Usahatani Terhadap 

Konsumsi Pangan Beras Rumahtangga Petani Di Kota Mataram”. 
Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat 

ketersediaan pangan beras rumahtangga petani menurut status penguasaan lahan di Kota 

Mataram, untuk mengetahui kecukupan konsumsi pangan beras rumahtangga petani 

menurut status penguasaan lahan di Kota Mataram dan untuk mengetahui faktor-faktor 

yang mempengaruhi konsumsi pangan beras pada rumahtangga petani di Kota Mataram. 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber 

informasi bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan terkait status penguasaan lahan 

dan konversi lahan pertanian, juga sebagai informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya 

yang ingin meneliti masalah yang sama. 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Unit yang dianalisis adalah 

rumahtangga petani di Kota Mataram. Penentuan daerah sampel ditentukan secara 

Purposive Sampling dimana dari 6 kecamatan di Mataram dipilih 2 kecamatan yaitu 

Kecamatan Sekarbela dan Kecamatan Sandubaya atas pertimbangan kecamatan tersebut 

memiliki rumahtangga petani dengan status penguasaan lahan terbanyak. Selanjutnya, 

untuk menentukan jumlah responden ditetapkan secara Quota Sampling yakni sebanyak 

60 responden dari jumlah populasi yang ada. Kemuduan teknik untuk menentukan 

jumlah responden dari masing-masing status penguasaan lahan  ditetapkan dengan 

menggunakan teknik Quota Sampling sehingga menghasilkan responden untuk status 

Pemilik Lahan sebanyak 20 petani, untuk status Penggarap sebanyak 20 petani dan 

untuk status Penyewa sebanyak 20 petani. Sumber data yang digunakan terdiri dari data 

primer dan data sekunder. 
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Adapun cara pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik recall 

yaitu dengan mencatat jumlah pangan beras yang dikonsumsi pada periode 24 jam yang 

lalu. 

Analisis data yang digunakan meliputi : 

Kecukupan Kebutuhan Ideal Pangan Beras Rumahtangga Petani 

Untuk mengetahui kecukupan kebutuhan ideal pangan beras rumahtangga petani 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

a. Jika yang tersedia ≥ 100% dari kebutuhan ideal = sangat tersedia 

b. Jika yang tersedia 90% - <100% dari kebutuhan ideal = tersedia 

c. Jika yang tersedia 80% - <90% dari kebutuhan ideal = kurang tersedia 

d. Jika yang tersedia <80% dari kebutuhan ideal = sangat kurang tersedia 

 

Kecukupan Konsumsi Pangan Beras Rumahtangga Petani 

Untuk mengetahui kecukupan konsumsi pangan beras rumahtangga petani 

digunakan rumus sebagai berikut : 

a. Konsumsi pangan ≥ 100% dari kebutuhan konsumsi = sangat cukup 

b. Konsumsi pangan 90% - <100% dari kebutuhan konsumsi = cukup 

c. Konsumsi pangan 80% - <90% dari kebutuhan konsumsi = kurang cukup 

d. Konsumsi pangan <80% dari kebutuhan konsumsi = sangat kurang cukup 

 

Pengaruh Status Penguasaan Lahan Usahatani 

Untuk mengukur pengaruh status penguasaan lahan usahatani digunakan analisis 

regresi berganda, dengan rumus sebagai berikut : 

Y = b0 + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + D1 + D2 + D3 + € 

Keterangan : 

Y = Konsumsi pangan (kalori/hari) 

X1 = Luas Lahan Sawah (Ha/Are) 

X2 = Jumlah Produksi (Ton/Kw/Kg) 

X3 = Jumlah Anggota Keluarga (Orang) 

X4 = Pendapatan Rumahtangga (Rp) 

D1 = Dummy (1 utk petani pemilik; 0 utk bukan pemilik) 

D2 = Dummy (1 utk petani penggarap; 0 utk bukan penggarap) 

D3 = Dummy (1 utk petani penyewa; 0 utk bukan penyewa) 

b1-b4 = Parameter variabel penjelas  

€ = Variabel acak (error) 

b0 = Jumlah pengaruh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

 

Tingkat Ketersediaan Pangan Rumahtangga  
Untuk mengetahui perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan ideal 

pangan beras rumahtangga petani dapat dilihat pada tabel 1 berikut : 

 

Tabel 1. Ketersediaan Rata-rata Pangan Beras Rumahtangga Petani Responden di Kota 

Mataram  

No. 

Status 

Penguasaan 

Lahan 

Rata-rata 

Ketersediaan 

Pangan/Hari 

(Kalori) 

Dimasak/Hari 

(Kalori) 
Persentase 

(%) 
Keterangan 

1 Pemilik 5.400 5.220 103 
Sangat 

Tersedia 

2 Penyakap 5.400 5.400 100 
Sangat 

Tersedia 

3 Penyewa 6.300 6.300 100 
Sangat 

Tersedia 

Sumber : Data Primer Diolah 

 

Catatan : per 100 gram beras mengandung 360 kalori 

 

Berdasarkan tabel 1. di atas, bahwa rata-rata ketersediaan pangan rumahtangga 

untuk petani pemilik sebesar 6.400 kalori per hari atau sekitar 103 persen dari pangan 

yang dimasak per hari yaitu sebesar 5.220 kalori, untuk petani penyakap sebesar 5.400 

kalori per hari atau sekitar 100 persen dari pangan yang dimasak per hari yaitu sebesar 

5.400 kalori, sedangkan pada petani penyewa sebesar 6.300 kalori per hari atau sekitar 

100 persen dari pangan yang dimasak yakni sebesar 6.300 kalori per hari. 

Menurut hasil penelitian ini, bahwa dari ketiga status penguasaan lahan tersebut 

(pemilik, penyakap dan penyewa) menunjukkan sangat tersedia pangan yang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan pangan beras petani responden per hari, ini dilihat dari tabel 

di atas menggambarkan bahwa ketersediaan pangan sama dengan atau lebih besar 

dibandingkan dengan pangan yang dimasak per harinya. 

Untuk rumahtangga petani pemilik lahan sebagian besar cara untuk 

menyediakan pangan beras yaitu dengan menyetok atau dengan menyediakan 

kebutuhan untuk beberapa hari kedepan, ini diperoleh dengan cara meyisihkan sebagian 

hasil panen dari usahatani sendiri dan beberapa rumahtangga memperoleh dengan cara 

membeli dari penjual. 

Untuk rumahtangga petani penyakap dan rumahtangga petani penyewa pun 

demikian yaitu menyetok atau menyediakan pangan beras untuk beberapa hari kedepan 

dengan cara menyisihkan sebagian hasil panen dari usahatani sendiri dan beberapa 

rumahtangga membeli dari penjual. 
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Kecukupan Konsumsi Pangan Rumahtangga 
Untuk mengetahui kecukupan konsumsi pangan beras rumahtangga petani 

responden dapat dilihat pada tabel 2 berikut : 

 

Tabel 2. Rata-rata Kecukupan Pangan Beras Rumahtangga Petani di Kota Mataram 

No 

Status 

Penguasaan 

Lahan 

Kecukupan/Hari 

(kkal) 

Konsumsi/Hari 

(kkal) 

Persentase 

(%) 
Keterangan 

1 Pemilik 5.397 5.220 97 Cukup 

2 Penyakap 6.249 5.400 86 
Kurang 

Cukup 

3 Penyewa 6.711 6.300 94 Cukup 

Sumber : Data Primer Diolah 

 

Berdasarkan hasil penelitian pada tabel 2. pada petani pemilik lahan rata-rata 

kecukupan konsumsi pangan setiap hari sebanyak 5.397 kalori dan pangan yang 

dikonsumsi sebanyak 5.220 kalori per hari, sedangkan pada petani penyakap rata-rata 

kecukupan konsumsi pangan sebanyak 6.249 kalori per hari dan yang dikonsumsi 

sebanyak 5.400 kalori per hari dan pada petani penyewa rata-rata kecukupan konsumsi 

pangan rumahtangga sebanyak 6.711 kalori per hari dan yang dikonsumsi sebanyak 

6.300 kalori per hari. 

Dapat juga dijelaskan bahwa pada petani pemilik rata-rata persentase konsumsi 

pangannya yaitu sebesar  97 persen, ini bisa dikatakan kedalam katagori “Cukup”, 

kemudian pada petani penyewa rata-rata persentase konsumsi pangannya sebesar 94 

persen, ini termasuk dalam katagori “Cukup”. Sedangkan pada petani penyakap rata-

rata konsumsi pangannya sebesar 86 persen dan termasuk dalam katagori “Kurang 

Cukup”. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hanya petani penyakap lahan saja 

yang masuk dalam katagori “ Kurang Cukup” yakni dengan persentase sebesar 86 

persen. Sedangkan petani pemilik dan petani penyewa masuk dalam katagori “Cukup”, 

dengan persentase masing-masing sebesar 97 persen untuk petani pemilik lahan dan 94 

persen untuk petani penyewa lahan. 

 

Tabel 3. Rata-rata Kecukupan Pangan Beras Per Kapita Per Hari Petani Responden 

No 

Status 

Penguasaan 

Lahan 

Kecukupan/Hari 

(kalori) 

Konsumsi/Hari 

(kalori) 

Persentase 

(%) 
Keterangan 

1 Pemilik 1.759 1.694 96 Cukup 

2 Penyakap 1.786 1.544 86 Kurang Cukup 

3 Penyewa 1.633 1.546 95 Cukup 

Sumber : Data Primer Diolah 

 

Berdasarkan tabel 3. di atas bahwa rata-rata konsumsi per kapita per hari 

rumahtangga petani responsen untuk petani pemilik lahan sebanyak 1.694 kalori per 

hari, untuk petani penyakap sebanyak 1.544 kalori dan untuk petani penyewa sebanyak 



8 
 

 

Jurnal : Pengaruh Status Penguasaan Lahan Usahatani Terhadap Konsumsi Pangan  

Beras Rumahtangga Petani di Kota Mataram 

1.546 kalori. Kalau dikonversi ke gram untuk konsumsi per kapita dari ketiga status 

lahan tersebut sekitar ± 450 gram per hari. 

 

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Pangan Beras 
Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan beras 

menggunakan analisi regresi berganda. Analisis ini terdiri atas variabel dependen dan 

variabel independen. Secara rinci faktor-faktor yang berpengaruh terhadap konsumsi 

pangan beras rumahtangga petani dapat dilihat pada tabel 4 berikut : 

 

Tabel 4. Hasil Analisi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Konsumsi Pangan Beras 

Rumahtangga Petani di Kota Mataram 

No. Variabel 
Koefisien 

Regresi 
Signifikan Ket. 

1 Intercept 0,384 
  

2 Luas Lahan Sawah (X1) 0,001 0,505 NS 

3 Jumlah Produksi (X2) -1,408 0,338 NS 

4 Jumlah Anggota Keluarga (X3) 0,306 0,000 S 

5 Pendapatan Rumahtangga (X4) 0,035 0,283 NS 

6 Penggarap Lahan (D2) 0,022 0,844 NS 

7 Penyewa Lahan (D3) 0,068 0,543 NS 

8 Koefisien Determinan (R2) 0,621 
  

9 Uji Serentak 
   

F-Hitung 14,45 0,000 S 

F-Tabel 2,431 0,018 S 

Sumber : Data primer Diolah 2015 

Keterangan : S  = Signifikan pada taraf nyata 5% 

NS = Non Signifikan pada taraf nyata 5% 

 

a. Koefisien Determinan (R
2
) 

Berdasarkan tabel 4. di atsa nilai untuk koefisien determinan (R
2
) sebesar 0,621. 

Nilai tersebut mengandung makana bahwa 62,1 persen proporsi konsumsi pangan beras 

rumahtangga petani dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas dalam model, seperti luas 

lahan sawah (X1), jumlah produksi (X2), jumlah anggota keluarga (X3), pendapatan (X4) 

dan status penguasaan lahan (D1, D2 dan D3). Sedangkan sisanya 37,9 persen 

dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. 

 

b. Pengujian Koefisien Regresi secara Serentak (Uji F) 

Hasil pengujian regresi secara serentak pada variabel yang mempengaruhi 

konsumsi pangan beras rumahtangga petani di Kota Mataram menunjukkan secara 

serentak variabel-variabel bebas dalam model seperti luas lahan, jumlah produksi, 

jumlah anggota keluarga, pendapatan rumahtangga dan status penguasaan lahan 

berpengaruh nyata terhadap konsumsi pangan beras rumahtangga patani. Hal ini 

ditunjukkan oleh nilai signifikan untuk uji F sebesar 0,000 lebih kecil dari ɑ 0,05 
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c. Pengujian Koefisien Regresi Secara Persial (Uji t) 

Berdasarkan tabel 4. di atas dapat dijelaskan variabel-variabel bebas yang 

berpengaruh secara persial terhadap konsumsi pangan beras rumahtangga petani di Kota 

Mataram diperoleh model persamaan fungsi regresi sebagai   berikut :   

 

Y = 0,384 + 0,001 X1 – 1,408 X2 + 0,306 X3 + 0,035 X4 + 0,022 D2 + 0,068 D3 

 

1. Pengaruh Variabel Luas lahan Sawah (X1) 

Berdasarkan persamaan fungsi linear di atas, diperoleh nilai koefisien untuk luas 

lahan sawah sebesar 0,001. Nilai tersebut mengandung makna, jika setiap perubahan 

atau kenaikkan variabel luas lahan sawah sebanyak 1 are dan variabel lain dianggap 

tetap (cateris varibus) maka akan menyebabkan konsumsi pangan beras naik sebesar 

0,001 kilogram per hari. Lebih lanjut dianalisis secara statistik diperoleh nilai signifikan 

sebesar 0,505 > ɑ 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa luas lahan sawah tidak berpengaruh 

nyata pada taraf nyata 5 persen terhadap konsumsi pangan beras rumahtangga petani. 

 

2. Pengaruh Variabel Jumlah Produksi (X2) 

Berdasarkan persamaan fungsi linear di atas, diperoleh nilai koefisien untuk luas 

lahan sawah sebesar -1,408. Nilai tersebut mengandung makna, jika setiap perubahan 

atau kenaikkan variabel produksi sebanyak 1 kilogram dan variabel lain dianggap tetap 

(cateris varibus) maka akan menyebabkan konsumsi pangan beras turun sebesar 1,408 

kilogram per hari. Lebih lanjut dianalisis secara statistik diperoleh nilai signifikan 

sebesar 0,338 > ɑ 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa luas lahan sawah tidak berpengaruh 

nyata pada taraf nyata 5 persen terhadap konsumsi pangan beras rumahtangga petani. 

 

3. Pengaruh Variabel Jumlah Anggota Keluarga (X3) 

Berdasarkan persamaan fungsi linear di atas, diperoleh nilai koefisien untuk luas 

lahan sawah sebesar 0,306. Nilai tersebut mengandung makna, jika setiap perubahan 

atau kenaikkan variabel jumlah anggota keluarga             sebanyak 1 orang dan variabel 

lain dianggap tetap (cateris varibus) maka akan menyebabkan konsumsi pangan beras 

naik sebesar 0,306 kilogram per hari. Lebih lanjut dianalisis secara statistik diperoleh 

nilai signifikan sebesar 0,000 < ɑ 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggota 

keluarga berpengaruh nyata pada taraf nyata 5 persen terhadap konsumsi pangan beras 

rumahtangga petani. 

 

4. Pengaruh Variabel Pendapatan Rumahtangga (X4) 

Berdasarkan persamaan fungsi linear di atas, diperoleh nilai koefisien untuk luas 

lahan sawah sebesar 0,035. Nilai tersebut mengandung makna, jika setiap perubahan 

atau kenaikkan variabel produksi sebanyak 1 satuan (jutaan) dan variabel lain dianggap 

tetap (cateris varibus) maka akan menyebabkan konsumsi pangan beras naik sebesar 

0,035 kilogram per hari. Lebih lanjut dianalisis secara statistik diperoleh nilai signifikan 

sebesar 0,283 > ɑ 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan rumahtangga tidak 

berpengaruh nyata pada taraf nyata 5 persen terhadap konsumsi pangan beras 

rumahtangga petani. 
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5. Pengaruh Variabel Status penguasaan Lahan (D2) 

Berdasarkan persamaan fungsi linear di atas, diperoleh nilai koefisien untuk 

status penguasaan (penggarap) lahan sebesar 0,022. Nilai dummy tersebut mengandung 

makna bahwa rumahtangga petani dengan status penggarap lahan memiliki konsumsi 

pangan lebih banyak 0,022 kali dibanding dengan rumahtangga petani bukan penggarap 

lahan. Lebih lanjut dianalisis secara statistik diperoleh nilai signifikan sebesar 0,844 > ɑ 

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa status penguasaan lahan (penggarap) tidak 

mempengaruhi konsumsi pangan beras rumahtangga petani dengan status penggarap 

lahan maupun yang bukan penggarap lahan. 

 

6. Pengaruh Variabel Status penguasaan Lahan (D3) 

Berdasarkan persamaan fungsi linear di atas, diperoleh nilai koefisien untuk 

status penguasaan (penyewa) lahan sebesar 0,068. Nilai dummy tersebut mengandung 

makna bahwa rumahtangga petani dengan status penyewa lahan memiliki konsumsi 

pangan lebih banyak 0,068 kali dibanding dengan rumahtangga petani bukan penyewa 

lahan. Lebih lanjut dianalisis secara statistik diperoleh nilai signifikan sebesar 0,543 > ɑ 

0,05. Hal ini menunjukkan bahwa status penguasaan lahan (penyewa) tidak 

mempengaruhi konsumsi pangan beras rumahtangga petani dengan status penyewa 

lahan maupun yang bukan penyewa lahan. 

 

 

KESIMPULAN 
 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan analisis data maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Tingkat ketersediaan pangan rumahtangga petani menurut status penguasaan lahan 

(pemilik, penyakap dan penyewa) di Kota Mataram yaitu sebagai berikut : 

a. Untuk Petani Pemilik Lahan 

Rata-rata ketersediaan pangan rumahtangga petani pemilik sebesar 5.400 

kalori per hari (103%) dari pangan yang dimasak per hari yaitu sebesar 5.220 

kalori. Ini mengindikasikan bahwa petani pemilik lahan mempunyai 

ketersediaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan beras per 

harinya. 

b. Untuk Petani Penyakap Lahan 

Rata-rata ketersediaan pangan rumahtangga petani penyakap sebesar 5.400 

kalori per hari (100%) dari pangan yang dimasak per hari yaitu sebesar 5.400 

kalori. Ini mengindikasikan bahwa petani penyakap lahan mempunyai 

ketersediaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan beras per 

harinya. 

c. Petani Penyewa Lahan 

Rata-rata ketersediaan pangan rumahtangga petani penyewa sebesar 6.300 

kalori per hari (100%) dari pangan yang dimasak per hari yaitu sebesar 6.300 

kalori. Ini mengindikasikan bahwa petani penyewa lahan mempunyai 

ketersediaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan beras per 

harinya. 
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2. Kecukupan pangan beras rumahtangga petani menurut status penguasaan lahan 

yaitu untuk petani pemilik sebesar 97 persen masuk dalam katagori “cukup”, 

kemudian disusul dengan petani penyewa sebesar 94 persen masuk dalam katagori 

“cukup” dan yang terakhir untuk petani penyakap sebesar 86 persen dan masuk 

dalam katagori “kurang cukup”. 

 

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan beras rumahtangga petani 

adalah luas lahan, jumlah produksi, jumlah anggota keluarga, pendapatan 

rumahtangga dan status penguasaan lahan (pemilik, penggarap dan penyewa) secara 

bersama-sama berpengaruh nyata pada konsumsi pangan beras rumahtangga petani 

diindikasikan oleh nilai R
2
 sebesar 0,621, yang berarti 62,1 persen konsumsi 

pangan beras dipengaruhi oleh faktor di dalam model dan sisanya 37,9 persen 

dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Lebih lanjut dianalisi secara statistik, 

dari semua variabel tersebut hanya variabel jumlah anggota keluarga saja yang 

berpengaruh nyata pada taraf nyata 5 persen terhadap konsumsi pangan beras 

rumahtangga petani. 

 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka dapat 

diajukan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Untuk pemerintah diharapkan agar mencari alternatif baru dalam menyediakan 

lahan sawah untuk melakukan usahatani agar bisa meningkatkan produksi padi dan 

meningkatkan ketersediaan pangan beras untuk petani responden khususnya dan 

untuk masyarakat pada umumnya. 

2. Bagi mahasiswa atau peneliti lain untuk bisa melanjutkan penelitian ini dengan 

permasalahan yang berbeda. 
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