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      BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pangan merupakan kebutuhan pokok dalam memenuhi kebutuhan hidup, 

sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus selalu terjamin. Pondasi 

yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa 

adalah penyediaan pangan yang cukup, beragam, bergizi, dan berimbang, baik 

secara kuantitas maupun kualitas. Swasembada beras amat penting mengingat 

komoditas ini menjadi makanan pokok dan cenderung tunggal di berbagai 

daerah di Indonesia, termasuk daerah yang sebelumnya mempunyai pola 

pangan pokok bukan beras (Lantarsih et al. 2011) 

 Ketahanan Pangan merupakan suatu sistem yang terdiri atas subsistem 

ketersediaan dan distribusi pangan serta subsistem konsumsi. Ketersediaan 

dan distribusi memfasilitasi pasokan pangan yang stabil dan merata ke seluruh 

wilayah, sedangkan subsistem konsumsi memungkinkan setiap rumah tangga 

memperoleh pangan yang cukup dan memanfaatkannya secara bertanggung 

jawab untuk memenuhi kebutuhan gizi seluruh anggotanya. Dengan demikian, 

ketahanan pangan adalah isu ditingkat wilayah hingga tingkat keluarga, 

dengan dua elemen penting yaitu ketersediaan pangan dan akses setiap 

individu terhadap pangan yang cukup (Suryana, 2004). 

 Permasalahan rawan pangan adalah masalah yang sudah terstruktur, sulit 

untuk dipecahkan dalam kangka waktu pendek. Arahan mendasar yang perlu 

dirumuskan berupa upaya perbaikan sejunlah sarana-prasarana penunjang dan 

program bersama yang manjadi fokus utama dalam pembangunan wilayah 

serta pemeberdayaan masyarakat. Arahan disusun berdasarkan atas faktor-

faktor penyebab kerawanan pangan suatu wilayah yang diperoleh dari hasil 

penyusunan indikator dan penetapan situs kerawanan tiap wilayah. 

(Suhartono, 2010). 

 Dalam Deklarasi World Food Summit Tahun 1996 di Roma, negara-

negara peserta sepakat untuk menurunkan kerawanan pangan tingkat dunia 
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hingga separuhnya pada tahun 2015. Upaya untuk menurunkan kerawanan 

pangan tingkat dunia sudah mulai, salah satunya dalam bentuk penentuan 

indikator-indikator rawan pangan itu sendiri. Permasalahan yang pokok bagi 

penduduk di seluruh dunia adalah pangan, tidak terkecuali di Indonesia. 

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling esensial untuk 

mempertahankan hidup dan kehidupan. Kebutuhan manusia terhadap pangan 

menjadi prioritas utama yang pemenuhannya tidak dapat ditunda.  

 Kerawanan pangan merupakan suatu kondisi ketidakmampuan individu 

atau sekumpulan individu di suatu wilayah untuk memperoleh pangan yang 

cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif. Kerawanan pangan juga dapat 

diartikan sebagai situasi daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat 

ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup memenuhi standar 

kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar 

masyarakat. Pendekatan FIA (Food Insecurity Atlas) terhadap kerawanan 

pangan terbagi menjadi dua klasifikasi yaitu kerawanan pangan kronis 

(cronical) dan mendadak/sementara (transient). Kerawanan pangan kronis 

(cronical) adalah kondisi kekurangan pangan yang terjadi secara terus-

menerus, yang disebabkan oleh keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) dan 

Sumber Daya Manusia (SDM) yang menyebabkan kemiskinan, sedangkan 

kerawanan mendadak/sementara (transient) adalah kondisi kerawanan pangan 

yang bersifat sementara akibat kejadian yang mendadak seperti bencana alam, 

kerusuhan, musim yang menyimpang, konflik sosial dan sebagainya.  

 Tingkat kerawanan pangan dapat disusun berdasarkan data yang 

diperoleh dari lapangan dengan menggunakan beberapa indikator yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Indikator tersebut dikelompokkan ke dalam empat 

aspek kerawanan pangan yaitu: (1) ketersediaan pangan (food availability), (2) 

akses pangan (food and livelihoods acsess), (3) kesehatan dan gizi (health and 

nutrition), (4) kerawanan pangan sementara (transient food insecurity). 

Berdasarkan penentuan indikator peta rawan pangan di Kabupaten Bantul 

dapat ditentukan dengan menggunakan indikator pada Tabel 1. berikut. 
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Tabel 1. Indikator Kerawanan Pangan Indonesia (FIA) 

Kategori Indikator Sumber 

Ketersediaan 

Pangan 

1. Konsumsi normatif per kapita 

terhadap rasio ketersediaan bersih 

padi sawah + padi ladang + 

jagung + ubi kayu   

Badan Ketahanan 

Pangan 

Provinsi dan Kab 

Akses Pangan  2. Persentase penduduk hidup di 

bawah garis kemiskinan 

Data dan 

Informasi 

Kemiskinan, BPS 

  3. Persentase penduduk tanpa 

akses listrik 

BPS 

Pemanfaatan 

Pangan 

4. Persentase rumah tangga tanpa  

akses ke air bersih 

Dinas Pekerjaan 

Umum 

  5. Persentase balita dengan tinggi  

badan di bawah standar (stunting) 

Data Pemantauan  

Status Gizi (PSG) 

Kementerian  

Kesehatan 

 6. Angka harapan hidup pada saat 

lahir 

BPS 

Kerawanan 

Pangan 

Sementara 

(Transient) 

7. Bencana alam yang terkait 

iklim 

Badan  

Penanggulangan  

Bencana Nasional  

(BNPB) 

  8. Variabilitas curah hujan Badan 

Meteorologi,  

Klimatologi, dan  

Geofisika 

(BMKG) 

  9. Persentase daerah kehilangan 

produksi/puso 

Dinas Pertanian 

  10. Deforestasi : Laju rata-rata 

perubahan tutupan lahan dari  

jenis hutan ke jenis non-hutan 

Kementerian  

Lingkungan 

Hidup dan  

Kehutanan 

Sumber : Badan Ketahanan Pangan, Deptan 2018  
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 Dalam penelitian ini tidak semua indikator dapat dipenuhi oleh suatu 

wilayah dalam memetakan kerawanan pangan. Pemenuhan semua indikator 

tersebut tergantung pada ketersediaan data penunjang dan karakteristik 

wilayah Bantul. Indikator yang digunakan untuk menyusun kerawanan pangan 

Kabupaten Bantul adalah (1) rasio konsumsi normatif per kapita terhadap 

ketersediaan bersih karbohidrat padi sawah, padi ladang, jagung, dan ubi kayu, 

(2) persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, (3) berat badan balita 

dibawah standar, (4) rumah tangga tanpa akses air bersih, (5) persentase 

daerah kehilangan produksi/puso. 

 Menurut data dari BPS Kabupaten Bantul tahun 2018 jumlah penduduk 

Bantul tahun 2018 tercatat 1.018.402 jiwa atau sebesar 26,50 persen dari 

jumlah penduduk Provinsi DIY sejumlah 3.842.932 jiwa. Jumlah penduduk 

yang semakin meningkat maka dapat dipastikan bahwa kebutuhan akan 

pangan juga akan semakin meningkat, dengan kata lain terjadi peningkatan 

kebutuhan konsumsi pangan. Kabupaten Bantul terdiri dari 17 Kecamatan dan 

75 desa dengan total luas wilayah sebesar 50.685 hektar atau sekitar 15,91 

persen luas wilayah Provinsi DIY. Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan 

Dlingo 5.587 hektar atau 11,02 persen, sedangkan yang paling kecil 

Kecamatan Srandakan 1.832 hektar atau 3.61 persen dari luas Kabupaten 

Bantul dan mempunyai kondisi geografis yang beragam. bagian barat 

merupakan daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari 

utara ke selatan, bagian tengah merupakan daerah datar dan landai merupakan 

daerah pertanian yang subur, bagian timur merupakan daerah yang landai, 

miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian barat, 

bagian selatan merupakan bagian dari daerah tengah dengan keadaan alamnya 

yang berpasir dan sedikit berlaguna. Selain topografi yang bervariasi, 

penggunan lahan di Bantul banyak digunakan sebagai penggunaan lahan yang 

digunakan untuk pertanian dan bukan pertanian seperti pemukiman, dan 

bangunan. Lahan pertanian sendiri dibedakan menjadi lahan pertanian sawah 

dan lahan pertanian bukan sawah. Pada tahun 2018, dari luas wilayah 50.685 

hektar, luas lahan bukan pertanian tercatat sebesar 21.839 hektar atau 43 
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persen dari seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Terdapat beberapa macam 

penggunaan lahan di Kabupaten Bantul  seperti yang terlihat dalam Tabel 2. 

berikut : 

Tabel 2 Luas Penggunaan Lahan di Kabupaten Bantul, 2018 (Hektar) 

Kecamatan 

Luas Lahan Pertanian (Hektar) Luas Lahan 

Bukan 

Pertanian 

Non 

Agricultural 

Area 

Jumlah Lahan 

Sawah/Wet 

Land 

Bukan 

Sawah/Dry 

Land 

Srandakan 463 124 1245 1832 

Sanden 988 173 1155 2316 

Kretek 884 536 1257 2677 

Pundong 847 471 1050 2368 

Bambanglipuro 1129 394 746 2269 

Pandak 955 763 712 2430 

Bantul 1002 7 1187 2196 

Jetis 1127 197 1123 2447 

Imogiri 1108 2147 2194 5449 

Dlingo 903 3971 713 5587 

Pleret 694 583 1020 2297 

Piyungan 1209 968 1077 3254 

Banguntapan 989 33 1826 2848 

Sewon 1167 33 1516 2716 

Kasihan 563 155 2520 3238 

Pajangan 273 1183 1869 3325 

Sedayu 901 1906 629 3436 

Jumlah 15.202 13.644 21.839 50.685 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018 

  

 Tiga kecamatan yang memiki lahan sawah terluas adalah Kecamatan  

Piyungan 1.209 hektar, Kecamatan Sewon 1.167 hektar, dan Kecamatan  

Bambanglipuro 1.129 hektar. Kemudian lahan pertanian bukan sawah tiga 

terluas diantaranya adalah Kecamatan Dlingo 3.971 hektar, Kecamatan 

Imogiri 2.147 hektar, dan Kecamatan Sedayu 1.906 hektar. Penggunaan lahan 

ini diperuntukkan sebagai tegal/kebun, ladang/huma, perkebunan, ditanami 

pohon/hutan rakyat, padang penggembalaan/padang rumput,  dan sementara 



6 
 

 
 

tidak diusahakan seperti tambak, kolam, empang, hutan negara, dan 

sebagainya. Selanjutnya, tiga lahan bukan pertanian terluas diantaranya adalah 

Kecamatan Kasihan 2.520 hektar, Kecamatan Imogiri 2.194 hektar, dan 

Kecamatan Pajangan 1.869 hektar. Perbanadingan luas lahan di Kabupaten 

Bantul dapat dilihat pada Gambar 1. berikut : 

 

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah penulis 2020 

 Permasalahan yang timbul dari beberapa potensi daerah Bantul adalah 

masih terdapat lima desa di Kabupaten Bantul yang terindikasi rawan pangan, 

kelima desa yang rawan pangan adalah Desa Selopamioro di Kecamatan 

Imogiri, Desa Muntuk dan Jatimulyo di Kecamatan Dlingo, serta Desa 

Sendangsari dan Triwidadi di Kecamatan Pajangan. “kerawanan pangan ini 

berdasarkan hasil analisa food security and vulnerability atlas”. 

(harianjogja.com). Pemerintah sebagai pihak yang mengambil keputusan 

memerlukan data dan informasi yang sesuai dan akurat agar dapat mengambil 

kebijaksanaan mengenai masalah kerawanan pangan ini dengan tepat dan 

efisien. Tabel 3 berikut merupakan hasil analisa data food security and 

vulnerability atlas :  

 

 

43% 

30% 

27% 

Gambar 1. Perbandingan luas lahan di Kabupaten Bantul 

Tahun 2108   

Lahan bukan Pertanian

Lahan Pertanian Sawah

Lahan Pertanian bukan

Sawah
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Tabel 3. Hasil analisa data food security and vulnerability atlas berdasarkan indikator Tahun 2018 

Kabupaten Kecamatan Desa 

1. Luas 

Wilayah 

(Ha) 

2. Jumlah 

sarana dan 

prasarana 

penyedia 

pangan (Unit) 

3. Jumlah 

Penduduk 

tingkat 

kesejahteraan 

terendah  

4. Jumlah 

RT tanpa 

akses air 

bersih 

5. Jumlah 

tenaga 

kesehatan 

6. Jumlah 

Penduduk  

Tahun 

2018 

BANTUL IMOGIRI SELOPAMIORO 2,083 153 3,382 380 10 14,681 

BANTUL DLINGO MUNTUK 1,363 145 1,733 554 4 8,599 

BANTUL DLINGO JATIMULYO 1,046 51 1,437 51 1 6,872 

BANTUL PAJANGAN TRIWIDADI 1,251 81 1,988 758 19 10,906 

BANTUL PAJANGAN SENDANGSARI 1,199 165 2,389 851 5 12,097 

 

Tabel 4. Hasil analisa data food security and vulnerability atlas berdasarkan jumlah kehilangan produksi/puso (Hektar) Tahun 2018. 

No Kecamatan 
Bulan 

Jumlah 
Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agt Sept Okt Nov Des 

1 Pundong                     3   3 

2 Imogiri           35             35 

3 Pajangan           23             23 

4 Sedayu           9 13           22 

  
           

Total 83 

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Bantul, 2020
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 Dari hasil analisa data food security and vulnerability atlas diketahui 

bahwa untuk dapat menyusun tingkat kerawanan pangan disuatu wilayah perlu 

menggunakan beberapa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. SIG 

adalah sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, 

mengintegrasikan, dan menganalisa informasi-informasi yang berhubungan 

dengan permukaan bumi. Pada dasarnya, istilah sistem informasi geografi 

merupakan gabungan dari tiga unsur pokok yaitu sistem, informasi, dan 

geografi. Dengan demikian, pengertian terhadap ketiga unsur-unsur pokok ini 

akan sangat membantu dalam memahami SIG (Prahasta. 2002). Sistem 

Informasi Geografis (SIG) sebagai salah satu teknologi yang berkembang saat 

ini dapat digunakan sebagai alat untuk membantu menghasilkan data dan 

informasi seperti yang dimaksud. Peta merupakan salah satu sarana informasi 

yang paling sederhana, mudah dipahami, mudah dibaca dan sudah banyak 

dikenal oleh masyarakat. Analisis SIG berupa overlay (tumpangsusun) dengan 

metode intersection secara kualitatif digunakan untuk mendapatkan daerah 

yang mengalami kerawanan pangan di Kabupaten Bantul. Berdasarkan latar 

belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Tingkat Ketahanan Pangan Terhadap Kerawanan Pangan di Kabupaten 

Bantul Tahun 2018 Dengan Menggunakan Pendekatan FIA (Food 

Insecurity Atlas)” 

1.2 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut : 

1) Bagaimana tingkat ketahanan pangan terhadap kerawanan pangan di 

wilayah Kabupaten Bantul? 

2) Bagaimana keterkaitan tingkat kerawanan pangan dengan ketahanan 

pangan di Kabupaten Bantul? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat ditarik tujuan penelitian ini 

sebagai berikut : 
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1) Mengkaji tingkat ketahanan pangan terhadap kerawanan pangan di 

Kabupaten Bantul. 

2) Menganalisis keterkaitan tingkat kerawanan pangan dengan ketahanan 

pangan di Kabupaten Bantul. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Adapun kegunaan penelitian yang hendak dicapai antara lain sebagai 

berikut : 

1) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 Mahasiswa 

Fakultas Geografi Universitas Muhammdiyah Surakarta. 

2) Dapat dijadikan sebagai dasar penelitian selanjutnya. 

3) Mampu memberikan informasi tentang tingkat kerawanan pangan di 

Kabupaten Bantul. 

4) Dapat digunakan oleh instansi terkait sebagai acuan dalam 

menanggulangi masalah kerawanan pangan di Kabupaten Bantul. 

1.5 Telaah Pustaka dan Penelitian Sebelumnya 

1.5.1 Telaah Pustaka 

1.5.1.1 Pangan 

 Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati 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 lain yang digunakan 

dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau 

minuman (UU RI No. 28 Tahun 2004 tentang pangan). 

 Lahan dan pangan sangat berkaitan satu sama yang lainnya. Padi 

atau sayur-sayuran tidak akan menghasilkan beras atau sayur apabila tidak 

ada lahan atau tanah tempat manusia menanam padi atau sayuran. Dengan 

kata lain ketahanan pangan suatu bangsa akan sangat bergantung dari 

tersediannya lahan untuk cocok menanam tanaman pangan (Sutrisno. 

1997, dalam Mei Wulandari, 2016). 

 Ketahanan pangan suatu daerah tergantung dari ada atau tidaknya 

ketersediaan lahan untuk menanam tanaman pangan dan tergantung dari 
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jenis suatu lahan yang cocok untuk menanam tanaman agar dapat 

menghasilkan produksi padi atau sayur-sayuran untuk memenuhi 

kebutuhan hidup manusia, sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat 

harus selalu terjamin. Pondasi yang sangat penting dalam pembangunan 

sumber daya manusia suatu bangsa adalah penyediaan pangan yang cukup, 

beragam, bergizi, dan berimbang, baik secara kuantitas maupun kualitas. 

1.5.1.2 Kerawanan Pangan 

 Kerawanan pangan didefinisikan sebagai suatu kondisi 

ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk 

hidup sehat dan beraktivitas dengan baik untuk sementara waktu ataupun 

jangka panjang (A. Maryono. 2004, dalam Mei Wulandari. 2016) 

Faktor-faktor yang digunakan untuk menentukan suatu wilayah termasuk 

rawan pangan atau tidak dapat dilihat dari beberapa indikator berikut : 

1) Indikator pendidikan : tingkat pendidikan, jumlah perempuan yang 

buta huruf. 

2) Indikator tenaga kerja : jumlah penduduk yang tidak bekerja, 

jumlah penduduk yang miskin. 

3) Indikator kesehatan : jumlah tenaga kesehatan, tingkat harapan 

hidup. 

4) Indikator kehutanan : tingkat degradasi lahan, rawan banjir dan 

kekeringan. 

5) Indikator prasarana fisik : tingkat akses terhadap air bersih, tingkat 

akses terhadap fasilitas listrik. 

 Dinas Pertanian (2003) mengklasifikasikan kerawanan pangan 

menurut sifatnya, berikut ini : 

1) Kerawanan kronis (cronical) : kondisi kekurangan pangan yang 

terjadi akibat dari keterbatasan sumberdaya alam dan sumberdaya 

manusia yang menyebabkan kemiskinan. 

2) Kerawanan sementara (transient) : kondisi kerawanan pangan yang 

terjadi akibat kejadian yang mendadak, seperti bencana alam, 
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kerusuhan, musim yang menyimpang, konflik sosial, dan lain 

sebagainya. 

 Tingkat kerawanan pangan suatu wilayah dapat dilihat dengan 

beberapa indikator menurut pendekatan FIA (Food Insecurity Atlas), tidak 

semua indikator dapat dipenuhi oleh suatu wilayah dalam memetakan 

kerawanan pangan tergantung pada ketersediaan data penunjang dan 

karakteristik wilayah. Indikator yang digunakan untuk menyusun peta 

kerawanan pangan adalah (1) rasio konsumsi normatif per kapita terhadap 

ketersediaan bersih karbohidrat padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. (2) 

persentase penduduk dibawah garis kemiskinan, (3) berat badan balita 

dibawah standar, (4) persentase daerah kehilangan produksi/puso. 

1.5.1.3 Aspek Ketersediaan Pangan 

 Aspek ketersediaan pangan diukur dari rasio antara konsumsi 

pangan normatif dengan ketersediaan pangan yang dihasilkan suatu 

daerah. Konsumsi pangan normatif diperoleh dengan mengasumsikan 

konsumsi per kapita per hari adalah 300 gram per orang per hari. Rasio 

antara konsumsi pangan normatif dengan ketersediaan ini sekaligus 

merupakan ukuran yang menunjukkan proporsi dari ketersediaan yang 

digunakan untuk konsumsi, karena porsi utama dari kebutuhan kalori 

harian berasal dari sumber pangan karbohidrat, yaitu sekitar separuh dari 

kebutuhan energi per orang per hari. Analisa kecukupan pangan yaitu 

karbohidrat yang bersumber dari produksi pangan pokok serealia, seperti 

padi, jagung, dan umbi-umbian (ubi kayu dan ubi jalar) yang digunakan 

untuk memahami tingkat kecukupan pangan pada tingkat provinsi maupun 

kabupaten (Food Agriculture Organization, 2000) 

 Rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika 

penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan. Akses ketersediaan 

pangan  merupakan kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup 

untuk memenuhi kebutuhan dasar baik kemampuan memiliki sumber daya 

secara ekonomi maupun fisik untuk mendapatkan bahan pangan yang 

bernutrisi. 
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1.5.1.4 Penduduk di bawah garis kemiskinan 

 Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2019) dan Departemen 

Sosial, kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi 

kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak (baik makanan ataupun bukan 

makanan). Garis kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS adalah jumlah 

pengeluaran yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk dapat memenuhi 

kebutuhan makanan setara dengan 2100 kalori per orang per hari dan 

kebutuhan non makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, 

pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya. 

 Untuk mengukur kemsikinan, dapat menggunakan konsep 

kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, dengan pendekatan ini 

kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk 

memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yangb diukur 

dari sisi pengeluaran. 

1.5.1.5 Aspek Kesehatan dan Gizi 

  Penyerapan pangan sebenarnyalah indikator dampak dari 

ketersediaan maupun akses pangan. Akses pangan dan ketersediaan yang 

baik akan memberikan peluang bagi penyerapan pangan secara lebih baik. 

Dalam menyusun indikator ini maka aspek-aspek yang kita perhatikan 

berkenaan dengan: (1) fasilitas dan layanan kesehatan, (2) sanitasi dan 

ketersediaan air, (3) pengetahuan ibu rumah tangga, dan (4) outcome 

nutrisi dan kesehatan (Departemen Kesehatan, 2005). 

 Aspek-aspek di atas sangat strategis dalam memberikan gambaran 

penyerapan pangan suatu wilayah. Penyerapan pangan secara implisit 

adalah merupakan permasalahan asupan gizi di masyarakat.  Air bersih 

adalah indikator yang menggambarkan tingkat penyerapan pangannya. 

Variabel ini dipilih karena air merupakan bahan baku yang sangat vital 

bagi ibu-ibu rumah tangga dalam memasak. Tingginya akses air bersih 

tentunya menunjukkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik dan lebih 

sehat, hal ini tentunya akan berimplikasi pada makin tingginya harapan 

hidup rata-rata penduduk (Departemen Kesehatan, 2005). 
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 Kebutuhan tubuh terhadap gizi terkait erat dengan fungsi atau 

manfaat dari gizi, manfaat untuk dapat memelihara tubuh serta mengganti 

jaringan tubuh yang rusak, memproduksi energi, dan mengatur 

metabolisme. Mencetak pembangunan sumberdaya manusia yang baik dan 

unggul adalah dengan memperhatikan aspek kesehatan dan gizi. Setiap 

manusia dalam tubuhnya membutuhkan  semua elemen nutrisi yang 

meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air, terlebih 

pada balita yang masih dalam tahap pertumbuhan. 

1.5.1.6 Sistem Informasi Geografis 

 SIG adalah sistem komputer yang digunakan untuk 

mengumpulkan, memeriksa, mengintegrasikan, dan menganalisa 

informasi-informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. Pada 

dasarnya, istilah sistem informasi geografi merupakan gabungan dari tiga 

unsur pokok yaitu sistem, informasi, dan geografi. Dengan demikian, 

pengertian terhadap ketiga unsur-unsur pokok ini akan sangat membantu 

dalam memahami SIG (Prahasta. 2002). Fungsi SIG yang digunakan 

dalam pengolahan data ini adalah dengan teknik modelling yaitu 

pemodelan untuk menganalisis data geospasial dengan berbagai macam 

model proses dalam SIG. Fungsi analisis dalam penelitian ini adalah : 

a. Klasifikasi (reclassify) : fungsi ini mengklasifikasikan atau 

mengklasifikasi kembali suatu data spasial/atribut menjadi data 

spasial yang baru dengan menggunakan kriteria tertentu. Dalam 

penelitian ini, data spasial yang di klasifikasi adalah tingkat 

kerawanan pangan masing-masing indikator kerawanan pangan. 

b. Overlay : fungsi ini menghasilkan layer data spasial baru yang 

merupakan hasil kombinasi dari perhitungan keseluruhan komposit 

masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Bantul. Overlay 

yang biasanya menggunakan dua layer atau lebih untuk 

dikombinasi, pada penelitian ini yang dimaksud overlay adalah 

menggabungkan hasil perhitungan keseluruhan komposit masing-

masing kecamatan. 
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1.5.2 Penelitian Sebelumnya 

 Rahmawati Nurika (2004) dengan judul “Analisis Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kulonprogo Terhadap Pola Pangan Harapan Ditinjau Dari Kondisi 

Geografis”. Penelitian tersebut bertujuan untuk membandingkan pola konsumsi 

pangan masyarakat Kulonprogo dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH) 

yang telah ditetapkan secara nasional dan untuk mengetahui pengaruh kondisi 

geografis terhadap pencapaian skor Pola Pangan Harapan Kabupaten 

Kulonprogo. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah skoring 

berdasarkan parameter-parameter pola pangan harapan ditinjau dari kondisi 

geografis dengan observasi survei lapangan menggunakan kuisioner dan 

pengumpulan data sekunder dengan pihak terkait. Penelitian tersebut 

menghasilkan angka perhitungan skor Pola Pangan  Harapan Kabupaten 

Kulonprogo berdasarkan paramter-parameter yang ditentukan secara nasional, 

kondisi geografis Kulonprogo yang beragam berpengaruh tidak nyata terhadap 

pencapaian skor PPH. 

 Munir Akhmad Misbakhul (2006), dengan judul penelitian “Model Spasial 

Untuk Potensi Tingkat Kerawanan Pangan Studi Kasus di Kulon Progo”. 

Tujuan dari penelitian tersebut yaitu membuat Peta Potensi Tingkat Kerawanan 

Pangan di Kabupaten Kulon Progo. Metode yang digunakan adalah pendekatan 

Sistem Informasi Geografi dengan pengharkatan parameter berpengaruh 

(pendekatan berjenjang). Penelitian tersebut menghasilkan peta potensi tingkat 

kerawaan pangan. Kecamatan yang termasuk dalam kelas rawan pangan adalah 

Girimulyo dan Kokap. Kecamatan yang termasuk dalam kelas tidak rawan 

pangan adalah Galur dan Temon. Dan Kecamatan yang termasuk dalam kelas 

sedang yaitu Wates, Panjatan, Lendah, Sentolo, Pengasih, Nanggulan, 

Samigaluh dan Kalibawang. 

 Wulandari Mei (2016) dengan judul “Analisis Tingkat Ketahanan Pangan 

Terhadap Kerawanan Pangan di Kabupaten Jombang Tahun 2015”. Penelitian 

tersebut menghasilkan peta persebaran kecamatan yang termasuk dalam 

kategori tahan pangan dan rawan pangan dengan  parameter tingkat ketahanan 

pangan yang digunakan dalam penelitian tersebut, meliputi : parameter rasio 
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konsumsi normatif per kapita terhadap produksi pangan, penduduk hidup 

dibawah garis kemiskinan, desa yang tidak bisa dilalui kendaraan roda empat, 

penduduk tanpa akses listrik, penduduk dengan akses ke fasilitas kesehatan >5 

km, penduduk tanpa akses ke air bersih, penduduk buta huruf, berat badan anak 

(<5 tahun) di bawah standar, dan angka harapan hidup. Metode yang 

digunakan adalah menggunakan metode analisis SIG dan metode analisis 

statistik (analisis data multivariat). Tujuan penelitian tersebut adalah untuk 

mengetahui tingkat ketahanan pangan terhadap kerawanan pangan di 

Kabupaten Jombang dan mengetahui faktor dominan yang paling berpengaruh 

terhadap tingkat ketahanan yaitu parameter penduduk hidup di bawah garis 

kemiskinan. 

 Penelitian yang dilakukan penulis berjudul “Analisis Tingkat Kerawaan 

Pangan Di Kabupaten Bantul Tahun 2018 Dengan Menggunakan Pendekatan 

FIA (Food Insecurity Atlas)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah mengumpulkan data-data sekunder yang diperlukan. Setelah ini 

melakukan pengharkatan berjenjang berdasarkan parameter-parameter yang 

dianggap berpengaruh pada potensi tingkat kerawanan pangan pada suatu 

daerah. Analisis data kuantitatif dan analisis deskriptif digunakan untuk 

membahas hasil dari tingkat potensi kerawanan pangan di Kabupaten Bantul. 

Parameter berpengaruh yang digunakan mengacu pada Food Insecurity Atlas 

(FIA). Parameter yang digunakan terbagi menjadi 5 indikator yang terbagi 

menjadi dua, yaitu kronis dan sementara. Kronis sendiri dapat dibedakan 

menjadi tiga, yaitu dimensi ketersediaan pangan (Food Availiblity), Akses 

pangan, Pemanfaatan Pangan (Kesehatan dan Gizi). Sedangkan kerawanan 

pangan sementara terdiri dari parameter yang bersifat sementara seperti 

bencana alam, musim kemarau atau banjir. 

 Persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada 

Tabel 5. Persamaan dengan penelitian terdahulu terdapat pada metode 

penelitiannya yaitu menggunakan data sekunder. Perbedaannya terdapat pada 

indikator-indikator yang paling berpengaruh dari daerah penelitian. 
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Tabel 5 Penelitian Sebelumnya 

Nama Peneliti Judul Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Nurika Rahmawati 

(2004) 

Analisis Ketahanan 

Pangan Kabupaten 

Kulonprogo Terhadap 

Pola Pangan Harapan 

Ditinjau Dari Kondisi 

Geografis 

Membandingkan pola 

konsumsi pangan 

masyarakat Kulonprogo 

dengan angka Pola 

Pangan Harapan (PPH) 

yang telah ditetapkan 

secara nasional dan 

untuk mengetahui 

pengaruh kondisi 

geografis terhadap 

pencapaian skor Pola 

Pangan Harapan 

Kabupaten Kulonprogo 

Skoring berdasarkan 

parameter-parameter 

pola pangan harapan 

ditinjau dari kondisi 

geografis. Survei 

lapangan menggunakan 

kuisioner dan 

pengumpulan data 

sekunder dengan pihak 

terkait 

Menghasilkan angka 

perhitungan skor Pola 

Pangan  Harapan 

Kulonprogo 

berdasarkan paramter 

yang ditentukan secara 

nasional. 

Akhmad Misbakhul 

Munir (2006) 

Model Spasial Untuk 

Potensi Tingkat 

Kerawanan Pangan 

Studi Kasus di Kulon 

Progo 

Membuat Peta Potensi 

Tingkat Kerawanan 

Pangan di Kabupaten 

Kulon Progo 

Pengharkatan berjenjang 

berdasarkan parameter-

parameter yang dianggap 

berpengaruh pada potensi 

tingkat kerawanan pangan 

di Kulon Progo. Survei 

lapangan melalui 

wawancara dan 

pengumpulan data 

sekunder dengan pihak 

terkait. 

Menghasilkan peta 

potensi tingkat kerawanan 

pangan di Kabupaten 

Kulon Progo. 
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Lanjutan 

Nama Peneliti Judul Tujuan Penelitian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

Mei Wulandari (2016) Analisis Tingkat 

Ketahanan Pangan 

Terhadap Kerawanan 

Pangan di Kabupaten 

Jombang Tahun 2015 

Mengetahui tingkat 

ketahanan pangan 

terhadap kerawanan 

pangan di Kabupaten 

Jombang 

Metode analisis SIG 

dan metode analisis 

statistik (analisis data 

multivariat) 

Menghasilkan peta 

persebaran yang 

termasuk dalam 

kategori tahan pangan 

dan rawan pangan 

dengan  parameter 

tingkat ketahanan 

pangan 

Sidik Pramudyo Jati 

(2020) 

Analisis Pemetaan 

Tingkat Kerawanan 

Pangan di Kabupaten 

Bantul Tahun 2018 

 

Mengetahui wilayah di 

Kabupaten Bantul yang 

termasuk dalam kategori 

rawan pangan dan 

Mengetahui indikator 

yang sangat berpengaruh 

terhadap kondisi 

kerawanan pangan 

di Bantul 

Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu 

survei analisis dengan 

menggunakan data 

kuantitatif dengan 

mengambil data sekunder 

yang diperlukan dari 

instansi-instansi terkait. 

Setelah itu melakukan 

pengharkatan berjenjang 

berdasarkan parameter-

parameter yang dianggap 

berpengaruh pada potensi 

tingkat kerawanan pangan 

pada suatu daerah. 
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1.6 Kerangka Penelitian 

 Permasalahan rawan pangan pada tingkat kecamatan dapat dilakukan 

dengan menggunakan berbagai indikator yang digunakan dalam analisis 

kerawanan pangan yang disuaikan pada indikator FIA (food insecurity atlas) 

yang juga dapat digunakan dalam analisis kerawanan pangan nasional. Dalam 

pemetaan penentuan kawasan rawan pangan dapat memilih indikator yang 

disesuaikan berdasarkan indikator FIA (food insecurity atlas) yang dianggap 

sesuai dan berpengaruh besar terhadap terjadinya kerawanan pangan. Dalam 

pelaksanaannya tidak semua indikator dapat dipenuhi oleh suatu wilayah dalam 

memetakan kerawanan pangan. Pemenuhan semua indikator tersebut 

tergantung pada ketersediaan data penunjang dan karakteristik wilayah. 

Ketersediaan data penunjang juga sangat dipengaruhi oleh penyusunan data 

profil wilayah, ataupun hasil pendataan lainnya.  

 Aspek ketersedian pangan yang digunakan dalam analisis kerawanan 

pangan menggunakan indikator konsumsi normative per kapita terhadap rasio 

ketersediaan bersih padi sawah, padi ladang, jagung, dan ubi kayu. Aspek 

akses pangan menggunakan indikator penduduk yang hidup di bawah garis 

kemiskinan. Aspek indikator penyerapan pangan (kesehatan dan gizi) adalah 

indikator berat badan balita di bawah standar, dan rumah tangga tanpa akses air 

bersih. Aspek indikator kerawanan pangan sementara (transient) yang 

digunakan adalah persentase daerah kehilangan produksi/puso. 

 Detail pemenuhan aspek pemetaan kerawanan pangan dengan 

menggunakan beberapa indikator rawan pangan tersebut selanjutnya digunakan 

untuk menganalisis tingkat kerawanan pangan, yang kemudian dapat dipetakan 

dengan tingkat analisis tiap kecamatan di seluruh wilayah yang dikaji. 

Selanjutnya dalam melakukan analisis dengan menggunakan analisis kuantitaif 

data sekunder dapat diketahui indikator yang paling berpengaruh terhadap 

kerawan pangan disuatu daerah. Kerangka penelitian tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 2  

 

 



19 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Penelitian 

Aspek Indikator 

Kerawanan Pangan 

Kerentanan 

terhadap 

kerawanan 

sementara  

(transient) 

Akses Pangan 
Pemanfaatan 

Pangan 

Ketersediaan 

Pangan 

Kebutuhan 

Konsumsi Normatif 

Terhadap 

Ketersediaan Bahan 

Pangan atau Rasio 

Konsumsi 

Ketersediaan 

1. Padi sawah 

2. Padi ladang 

3. Jagung 

4. Ubi Kayu 

Persentase 

Penduduk di 

Bawah Garis 

Kemiskinan 

1.Berat Badan 

Balita di Bawah 

Standart. 

(Underweight) 

2.Rumah Tangga 

Tanpa Akses Air 

Bersih.  

 

Daerah Gagal 

Panen/Puso 

Ketahanan Pangan Terhadap 

Kerawanan Pangan 

1. Sangat Rawan Pangan 

2. Rawan Pangan 

3. Agak Rawan Pangan 

4. Agak Tahan Pangan 

5. Tahan Pangan 

6. Sangat Tahan Pangan 

Potensi Ketahanan 

Pangan Terhadap 

Kerawanan Pangan 
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1.7 Batasan Operasional 

1.7.1 Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah 

tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik dalam jumlah 

maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau (UU No. 7 Tahun 1996). 

1.7.2 Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakmampuan untuk 

memperoleh pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktivitas 

dengan baik untuk sementara waktu ataupun jangka panjang. 

1.7.3 Kerawanan kronis adalah kondisi kekurangan pangan yang terjadi 

akibat dari keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang 

menyebabkan kemiskinan (Dinas Pertanian, 2015). 

1.7.4 Kerawanan transient atau kerawanan pangan sementara adalah kondisi 

kerawanan pangan yang terjadi akibat kejadian yang mendadak, seperti 

bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang, konflik sosial, dan lain 

sebagainya (Dinas Pertanian, 2015). 

1.7.5 Kondisi rawan pangan adalah tidak adanya akses secara aspek 

ekonomi, aspek fisik bagi individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan 

yang cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta keterjangkauan harga 

yang dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan tingkat 

pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi 

dan protein (Suhartono, 2020) 

1.7.6 Lahan merupakan suatu daerah dipermukaan bumi dengan sifat-sifat 

tertentu yang meliputi biosfer, atmosfer, tanah, lapisan geologi, hidrologi, 

populasi tanaman dan hewan serta hasil kegiatan manusia masa lalu dan 

sekarang, sampai pada tingkat tertentu dengan sifat-sifat tersebut mempunyai 

pengaruh yang berarti terhadap fungsi lahan oleh manusia pada masa sekarang 

dan masa yang akan datang (FAO, 1990) 

1.7.7 Peta menurut KBBI, adalah gambaran konvensional dan selektif yang 

diperkecil, yang menunjukkan letak tanah, laut, sungai, gunung, dan 

sebagainya; representasi melalui gambar dari suatu daerah yang menyatakan 

sifat, seperti batas daerah, sifat permukaan; denah. (KBBI, 2020). 
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1.7.8 Overlay adalah proses penyatuan data dari lapisan layer yang berbeda. 

Secara sederhana overlay disebut sebagai operasi visual yang membutuhkan 

lebih dari satu layer untuk digabungkan secara fisik (Prahasta 2020). 


