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 Kebiasaan makan adalah cara makan yang sudah membudaya dalam diri 
seseorang atau sekelompok masyarakat yang mencakup  pengetahuan gizi, penyimpanan 
pangan pengolahan pangan, dan konsumsi pangan. Desa Mangli merupakan sebuah desa 
yang sudah menerapkan swasembada pangan. Penelitian di desa Mangli bertujuan untuk 
memberikan gambaran mengenai : 1) Pengetahuan gizi, 2) penyimpanan pangan, 3) 
pengolahan pangan, 4) Konsumsi pangan. 
 Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif presentase. Populasi dalam 
penelitian ini adalah ibu rumah tangga di Desa Mangli antara usia 19 – 40 tahun dengan 
populasi sejumlah 279 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian di desa Mangli ini adalah propotional random sampling dengan prosentase 
21,5% dan jumlah sampel  60 orang. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan metode : a). Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang ibu-
ibu rumah tangga di desa Mangli: b). Wawancara terstruktur digunakan untuk mengetahui 
tingkat pengetahuan gizi ibu,  penyimpanan pangan, pengolahan pangan serta  c). 
Konsumsi pangan digunakan untuk mengetahui jenis dan jumlah pangan yang 
dimakan/hari dengan metode recall.  

Hasil penelitian ini adalah: a) Pengetahuan gizi ibu rumah tangga di Desa Mangli 
Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang tergolong  kriteria baik 83,33% dengan 
rincian adalah kurang baik  6,67%,  cukup baik 10%,  b) Penyimpanan pangan ibu rumah 
tangga kecamatan Kaliangkrik kabupaten Magelang tergolong kriteria baik 80%, dengan 
rincian adalah kurang baik 10%, cukup baik 10%, c) Pengolahan pangan ibu rumah 
tangga di Desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang tergolong kriteria 
baik 80%, dengan rincian adalah kurang baik sebesar 6,7%, cukup sebesar 13,33%, d) 
Konsumsi Pangan ibu rumah tangga di Desa Mangli Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten 
Magelang dilihat dari rata-rata nilai prosentasenya untuk kecukupan zat gizinya meliputi : 
energi sebesar 82,73%, protein sebesar 85,63%, lemak sebesar 83,29%, vitamin C sebesar  
28,42% dan mayoritas keseluruhan rata-ratanya menduduki kriteria sedang sebesar 82,73 
% d) Terlihat bahwa adanya gambaran dari kebiasaan makan di Desa Mangli Kecamatan 
Kaliangkrik Kabupaten Magelang dari segi indikator pengetahuan gizi adalah memenuhi 
kriteria baik, penyimpanan pangan dan pengolahan pangan memenuhi kriteria baik, dan 
konsumsi pangan memenuhi kriteria cukup baik. Disarankan untuk masyarakat, 
mengingat pelaksanaan penganekararagaman makanan masih tergolong kurang beraneka 
ragam dalam pemilihan bahan pangan sehari-hari untuk lebih di tingkatkan agar 
kecukupan gizi dalam keluarga lebih terpenuhi dan bervariasi. 
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