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ABSTRAK 
 

Mardiana Ratna Sari, 3353404023, Ekonomi Pembangunan, “Faktor- factor yang 
Mempengaruhi Kerawanan Pangan Rumah Tangga Miskin di Desa Wiru 
Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang”90, halaman, 5 Bab, 7 gambar, 24 tabel. 
 
Kata kunci : Kerawanan Pangan, Rumah Tangga Rawan Pangan , 
Pendapatan , pendidikan, Kepemilikan Aset Produktif, Strategi 
Penanggulangan Kerawanan Pangan  
 

Desa Wiru merupakan desa di Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang yang 
memiliki jumlah rumah tangga miskin lebih dari 60 %. Dari 950 KK, 612 KK 
merupakan keluarga rawan pangan. Dengan pertimbangan tersebut maka oleh 
pemerintah Kabupaten Semarang desa Wiru ditetapkan sebagai desa rawan pangan 
dengan keputusan Bupati Semarang nomor: 520 / 0187 /2007 

 Masalah dalam penelitian ini adalah apakah faktor- faktor tingkat pendapatan, 
tingkat pendidikan dan kepemilikan asset produktif mempengaruhi kerawanan 
pangan rumah tangga miskin di Desa Wiru dan strategi yang tepat untuk mengatasi 
kerawanan pangan yang terjadi di Desa Wiru. Tujuan penelitian adalah untuk 
mengetahui dan menganalisis pengaruh masing – masing variabel dan mengetahui 
strategi yang tepat untuk mengatasi kerawanan pangan.   

Populasi penelitian ini berjumlah 612 rumah tangga rawan pangan, sampel 
sebanyak 86 rumah tangga rawan pangan yang diambil dengan teknik Cluster 
Proporsional Random Sampling. Variabel dalam penelitian ini adalah tingkat 
pendapatan, tingkat pendidikan, kepemilikan asset produktif dan kerawanan pangan. 
Metode pengumpulan data yang digunakan dokumentasi, dan kuesioner (angket). 
Metode analisis data yang digunakan Model Regresi Linier Berganda dan analisis 
SWOT 

Secara bersama-sama pendapatan, pendidikan dan kepemilikan aset produktif 
berpengaruh terhadap kerawanan pangan rumah tangga miskin di Desa Wiru 
Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang ditunjukkan dari hasil uji F sebesar 31, 
695 dengan signifikansi 0,00. Sedangkan koefisien regresi parsial antara tingkat 
pendapatan dengan kerawanan pangan di Desa Wiru sebesar -0253, Tigkat 
pendidikan sebesar -0531, Kepemilikan aset produktif dengan sebesar -0,398. 
dengan nilai koefisien determinasi sebesar 52%. Sedangkan strategi untuk 
mengatasi kerawanan pangan adalah strategi integrasi horisontal dan stabilitas yaitu 
berkonsentrasi pada program yang ingin dicapai dengan dasar kekuatan atau 
pertumbuhan dari rumah tangga itu sendiri 

Kesimpulan dari penelitian adalah ada pengaruh negatif antara variabel X 
dengan variabel Y, yaitu semakin tinggi tingkat pendapatan, pendidikan dan 
kepemilikan aset produktif maka angka kerawanan pangan semakin kecil. Strategi 
yang digunakan integrasi horisontal. Saran yang dapat diberikan bagi pemerintah 
lebih memberikan perhatian pada daerah rawan pangan dengan membuat kebijakan 
pemberdayaan rumah tangga rawan pangan, bagi rumah tangga rawan pangan perlu 
mengupayakan tersedianya pangan rumah tangga dengan menanam tanaman pangan 
di pekarangannya, dan mencari peluang usaha di luar sektor pertanian. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Kerawanan pangan dan kemiskinan hingga kini masih menjadi 

masalah utama di Indonesia. Bahkan kerawanan pangan mempunyai 

korelasi positif dan erat kaitannya dengan kemiskinan. Data Dewan 

Ketahanan Pangan Nasional menunjukkan sebagian besar masyarakat 

mengalami defisit energi protein karena mengkonsumsi di bawah jumlah 

yang dianjurkan 2000 kkal per kapita dan 52 gram protein per kapita per 

hari. Sebanyak 127,9 juta jiwa atau 60 persen dari total populasi 

Indonesia mengkonsumsi energi 1.322-1.998 kkal/hari (Badan 

Ketahanan Pangan, 2006:1), sehingga menurut Dewan Ketahanan 

Pangan Nasional realita yang perlu dicermati saat ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Tiga masalah utama yaitu: kerawanan pangan, kemiskinan dan 

ketimpangan 

2. Laju konversi lahan produktif yang sangat cepat untuk pemukiman 

3. Ketergantungan konsumsi pangan terhadap beras sangat tinggi 

4. Akses sebagian masyarakat terhadap sumberdaya produktif sangat 

terbatas 

5. Distribusi pangan yang belum merata 
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6. Lebih dari setengah jumlah kelompok rawan pangan adalah petani 

kecil dan buruh tani. 

Sementara itu permasalahan pangan pada tataran rumah tangga 

meliputi: 

1. Daya beli masyarakat rendah terhadap pangan 

2. Keterbatasan akses terhadap pangan 

3. Daya Kerawanan pangan kronis 

Perwujudan ketahanan pangan di mulai dari pemenuhan pangan di 

tataran terkecil yaitu rumah tangga, hal ini merupakan salah satu upaya 

penanganan masalah kerawanan pangan rumah tangga. Indikator rawan 

pangan menurut Dewan Ketahanan Pangan Nasional yaitu rasio 

konsumsi normatif perkapita, proporsi penduduk dibawah garis 

kemiskinan, proporsi rumah tangga tanpa akses listrik, desa tanpa akses 

jalan, proporsi penduduk buta huruf, angka harapan hidup, berat badan 

balita di bawah standar, angka kematian bayi, rumah tangga tanpa akses 

air bersih dan proporsi rumah tangga dengan jarak lebih dari 5 Km dari 

Puskesmas. Namun dengan 10 indikator tersebut belum mampu 

menunjukkan status rawan pangan yang mutlak, karena untuk daerah 

satu dan daerah lainnya berbeda, jadi indikator yang digunakan 

mencerminkan keadaan yang sesungguhnya di daerah tersebut.   Dewan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang mengindikasikan adanya 

daerah rawan pangan dilihat dari data jumlah rumah tangga pra sejahtera 

karena alasan ekonomi, status gizi balita, kerentanan pangan, dan 
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ketersediaan pangan. Dari data Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Semarang tersebut dapat di ketahui bahwa jumlah rumah tangga pra 

sejahtera karena alasan ekonomi di Kabupaten Semarang  mencapai 

44%, dengan rincian sebagai berikut jumlah rumah tangga yang didata 

sejumlah 233.916 rumah tangga, sedangkan rumah tangga prasejahtera 

karena alasan ekonomi sebanyak 101.956 rumah tangga. Angka ini 

menunjukkan jumlah keluarga pra sejahtera di wilayah Kabupaten 

Semarang masih tinggi. Kecamatan Bringin merupakan salah satu 

kecamatan yang angka rumah tangga prasejahteranya tinggi yaitu 

sebanyak 6.735 rumah tangga atau 71,73% dari jumlah KK yang didata 

yaitu sebanyak 12.250, setelah Kecamatan Bancak yaitu sebanyak 4.347 

rumah tangga atau 82,68% dari jumlah KK yang didata yaitu sebanyak 

6.058  

Dilihat dari status gizi balita, data Dewan Ketahanan Pangan 

menunjukkan bahwa jumlah balita gizi kurang sebanyak 2.912 balita 

atau 5,7% dari jumlah balita yang ada di Kabupaten Semarang, 

sedangkan balita gizi buruk sebanyak 646 balita. Dari angka tersebut 

Kecamatan Bringin merupakan kecamatan yang tinggi jumlah balita 

dengan status gizi kurang. Sedangkan status gizi balita gizi buruk yang 

paling tinggi adalah Kecamatan Bancak, apabila dirata- rata status gizi 

balita yang angka gizi kurang dan gizi buruknya tinggi adalah 

Kecamatan Bringin dan Kecamatan Bancak 
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Data Dewan Ketahanan Pangan menunjukkan kerentanan pangan 

yang terjadi di Kabupaten Semarang cukup tinggi, hal ini dilihat dari 

banyaknya daerah puso atau gagal panen dan bayaknya curah hujan per 

tahunnya. Kecamatan  yang mengalami kegagalan panen terluas adalah 

Kecamatan Bancak yaitu sebanyak 172 hektar dan Kecamatan Bringin 

sebanyak 24 hektar dengan curah hujan yang rendah pula. 

Dilihat dari ketersediaan pangan di wilayah Kabupaten Semarang, 

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang menghitung jumlah 

ketersediaan pangan yaitu dengan membagi total produksi bahan makan 

bersih dalam hal ini produksi padi dan produksi jagung dengan 

banyaknya jumlah penduduk kemudian dibagi lagi dengan banyaknya 

hari dalam satu tahun (365 hari) maka dapat diketahui daerah yang 

defisit ketersediaan pangan yaitu Kecamatan Bringin dan Kecamatan 

Bancak. 

 Atas pertimbangan jumlah rumah tangga prasejahtera, status gizi 

balita, kerentangan pangan dan ketersediaan pangan maka Kecamatan 

Bringin dan Kecamatan Bancak ditetapkan sebagai Kecamatan Rawan 

Pangan. Berdasarkan Keputusan Bupati Semarang nomor: 520 / 0187 

/2007 Desa Wiru ditetapkan sebagai desa Rawan Pangan. Dengan 

ditetapkannya Desa Wiru sebagai Desa Rawan pangan maka peneliti 

memilih desa Wiru sebagai lokasi penelitian. Berdasarkan Laporan 

DDRT Desa Wiru tahun 2007, Jumlah Rumah tangga miskin di desa 

Wiru sebanyak 612  rumah tangga dari 950 rumah tangga  yang ada di 
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desa Wiru (Kecamatan Bringin Dalam Angka, 2006:13), sedangkan mata 

pencaharian penduduk Desa Wiru sebagian besar sebagai buruh tani 

yaitu sebesar 1.138 dari 2.892 jumlah penduduk di Desa Wiru. Dengan 

tingginya jumlah buruh tani ini menunjukkan sedikitnya jumlah 

penduduk yang memiliki lahan. Dengan fenomena tersebut maka oleh 

Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang Menetapkan bahwa 

Desa Wiru dan Desa Rejosari Kecamatan Bancak sebagai  Desa rawan 

pangan. Fenomena tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 sebagai berikut. 

Tabel 1.1 Jumlah Buruh Tani di Kecamatan Bringin, Menurut 

Masing- masing Desa 

No Desa Jumlah Penduduk Jumlah buruh tani 
1 Bringin 5.061 jiwa 232 orang 
2 Popongan 1.953 jiwa  135 orang 
3 Pakis 3.265 jiwa 721 orang 
4 Lebak 1.566 jiwa 125 orang 
5 Banding 3.175 jiwa 289 orang 
6 Truko 3.077 jiwa 40 orang 
7 Nyemoh 1.870 jiwa 305 orang 
8 Tempuran 2.152 jiwa 45 orang 
9 Wiru 2.841 jiwa 1.138 orang 
10 Sendang 3.010 jiwa 385 orang 
11 Gogodalem 3.592 jiwa 652 orang 
12 Rembes 3.415 jiwa 297 orang 
13 Kalikurmo 2.151 jiwa 251 orang 
14 Sambirejo 3.818 jiwa 574 orang 
15 Kalijambe 2.068 jiwa 336 orang 
16 Tanjung    974 jiwa 120 orang 

jumlah 43.987 jiwa 5.645 orang 
Sumber: Monografi Kecamatan Bringin Tahun 2006 
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Tabel 1.2 Jumlah Keluarga Rawan Pangan di Desa Wiru 

No Dusun Jumlah  
1 Dusun Krajan ( RW 01) 155 
2 Dusun Mojo (RW 02) 100 
3 Dusun Ngelo (RW 03) 40 
4 Dusun Pelem (RW 04) 69 
5 Dusun Jrebeng (RW 05) 183 
6 Dusun Kedunglaran (RW 06) 65 
Jumlah  612 

Sumber : DDRT Desa Wiru tahun 2007 

 Setelah diketahui bahwa Desa Wiru Kecamatan Bringin 

Kabupaten Semarang merupakan desa rawan pangan maka peneliti ingin 

mengetahui faktor- faktor apa yang mempengaruhi kerawanan pangan 

rumah tangga miskin yang terjadi di Desa wiru dan strategi yang bisa 

digunakan untuk menanggulangi kerawanan pangan rumah tangga 

miskin di Desa Wiru. Dipilihnya rumah tangga miskin karena kerawanan 

pangan suatu daerah dibentuk dari kerawanan pangan rumah tangga. 

Sedangkan rumah tangga yang mengalami kerawanan pangan adalah 

rumah tangga miskin. Variabel yang digunakan sebagai faktor- faktor 

yang mempengaruhi kerawanan pangan rumah tangga miskin dalam 

penelitian ini adalah pendapatan, pendidikan dan kepemilikan aset 

produktif rumah tangga miskin karena faktor tersebut merupakan faktor 

yang saling berkaitan dan mempengaruhi kemiskinan dengan alasan 

tersebut maka peneliti mengambil judul penelitian ”FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHI KERAWANAN PANGAN RUMAH 

TANGGA MISKIN DI DESA WIRU, KECAMATAN BRINGIN 

KABUPATEN SEMARANG”. 
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1.2. Rumusan Masalah 

1. Apakah tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan kepemilikan aset 

berpengaruh terhadap kerawanan pangan rumah tangga miskin yang 

terjadi di desa Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang? 

2. Strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kerawanan pangan 

rumah tangga yang terjadi di Desa Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten 

Semarang? 

1. 3. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat pendapatan, tingkat 

pendidikan, dan kepemilikan aset produktif  terhadap kerawanan pangan 

rumah tangga miskin di Desa Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten 

Semarang 

2. Untuk mengetahui strategi yang bisa dilakukan untuk mengatasi kerawanan 

pangan rumah tangga miskin yang terjadi di Desa Wiru, Kecamatan 

Bringin, Kabupaten Semarang 

1. 4. Manfaat Penelitian  

1.   Manfaat Teoritis 

Hasil penelitan ini diharapkan dapat menambah wawasan khasanah 

ilmu pengetahuan di bidang ekonomi, tentang faktor – faktor  yang 

mempengaruhi kerawanan pangan rumah tangga miskin  
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2. Manfaat Praktis 

 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti 

kepada pemerintah untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam 

penyusunan kebijakan, sehingga kebijakan tersebut nantinya dapat 

dilaksanakan secara berkelanjutan 

2) Dapat memberikan informasi kepada pembaca mengenai faktor- faktor 

yang mempengaruhi kerawanan pangan rumah tangga miskin di Desa 

Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.  
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Rawan Pangan 

2.1.1 Pengertian Rawan Pangan 

  Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat, atau 

rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak 

cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan 

dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya (Dewan Ketahanan Pangan 

Nasional 2005:8) Rawan pangan atau food insecurity merupakan 

fenomena kebalikan ketahanan pangan atau food security. Kalau 

digunakan konsep Food and Agriclture Organization of the United 

nation (FAO) dan UU No 7 tahun 1996 tentang pangan, maka kondisi 

rawan pangan dapat mengandung komponen sebagai berikut: 

1. Individu atau rumah tangga masyarakat tidak memiliki akses 

ekonomi (penghasilan tidak memadai atau harga pangan tak 

terjangkau) untuk memperoleh pangan yang cukup baik kuantitas 

ataupun kualitas. 

2.  Individu atau rumah tangga masyarakat tidak memiliki akses 

secara fisik untuk   mendapatkan pangan yang cukup baik kuantitas 

ataupun kualitas. 
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3. Pangan bagi individu atau rumah tangga tidak mencukupi untuk 

kehidupan yang normal, sehat dan produktif. 

  Secara teoritis dikenal 2 bentuk kerawanan pangan (food 

insecurity) tingkat rumah tangga yaitu kerawanan pangan kronis dan 

kerawanan pangan akut, kerawanan pangan kronis adalah kerawanan 

pangan yang terjadi dan berlangsung secara terus menerus yang biasa 

disebabkan oleh rendahnya daya beli dan rendahnya kualitas sumberdaya 

dan sering terjadi di daerah terisolir dan gersang. Kerawanan pangan 

akut adalah kerawanan pangan yang terjadi secara mendadak yang 

disebabkan oleh antara lain bencana alam, kegagalan produksi dan 

kenaikan harga yang menyebabkan masyarakat tidak mempunyai 

kemampuan untuk menjangkau pangan (Suryana 2003:94).  

2.1.2 Indikator dan Pengukuran Rawan Pangan 

  Indikator dan pengukuran  kerawanan pangan menurut (Maxwell 

dan Frankenberger, 1992) dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu, 

indikator proses dan indikator dampak. Indikator proses menggambarkan 

situasi pangan yang ditunjukan oleh ketersediaan dan akses pangan. 

Ketersediaan pangan berkaitan dengan produksi pertanian, iklim, akses 

terhadap sumberdaya alam, praktek pengelolaan lahan, pengembangan 

institusi, pasar, konflik regional dan kerusuhan sosial. Sedangkan, akses 

pangan meliputi strategi rumah tangga untuk memenuhi kekurangan 

pangan. Indikator dampak digunakan sebagai cerminan konsumsi pangan 

yang meliputi dua kategori yaitu secara langsung yakni konsumsi dan 
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frekuensi pangan dan secara tak langsung meliputi penyimpanan pangan 

dan status gizi.  

  Salah satu pengklasifikasian ketahanan pangan rumah tangga 

atau kerawanan pangan dapat dilakukan dengan menggunakan 

pengukuran dari indikator output yaitu konsumsi pangan atau status gizi 

individu (khususnya wanita hamil dan balita) rumah tangga 

dikategorikan rawan pangan jika tingkat  konsumsi enerrgi lebih rendah 

dari cut off point atau TKE < 70 %.  

  Kerawanan pangan tingkat rumah tangga dapat diketahui melalui 

perbandingan tingkat konsumsi dan ketersediaan pangan dengan angka 

kecukupan pangan, selain pengukuran konsumsi dan ketersediaan 

pangan dapat pula digunakan data mengenai sosial ekonomi dan 

demografi untuk mengetahui tingkat kerawanan pangan seperti 

pendapatan, pendidikan, struktur keluarga, harga pangan, pengeluaran 

pangan (Sukandar dkk, 2001)  

  Konsep pengukuran kerawanan pangan pada umumnya 

berdasarkan mutu konsumsi dengan menggunakan skor diversifikasi 

pangan. Pada dasarnya konsep pengukuran ketahanan pangan ini relatif 

sederhana dan mudah. Selain sudah memperhitungkan jumlah pangan 

yang dikonsumsi (aspek kuantitas) dan dikelompokkan pada lima 

kelompok pangan empat sehat lima sempurna (makanan pokok, lauk 

pauk, sayur, buah dan susu) dan dihitung kuantitasnya (Hardiansyah, 

1996 ). 
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2.1.3 Faktor- faktor yang mempengaruhi rawan pangan 

  Pembangunan disektor pertanian perlu ditingkatkan agar tercipta 

ketahanan pangan dimasyarakat. Dengan terciptanya ketahanan pangan 

dimasyarakat maka kebutuhan makan masyarakat terpenuhi sehingga, 

akan mencegah terjadinya kerawanan pangan. Menurut AT. Mosher 

dalam Mubyarto (1989:12)  syarat- syarat pembangunan pertanian 

adalah: 

1. Adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani 

2. Teknologi yang senantiasa berkembang 

3. Tersedianya bahan- bahan dan alat-alat produksi secara lokal 

4. Pengangkutan yang lancar 

5. Perangsang produk 

  Dengan demikian apabila syarat tersebut tidak mampu terpenuhi 

maka tidak menutup kemungkinan kerawanan pangan dapat terjadi dan 

dapat digunakan sebagai faktor- faktor yang mempengaruhi. Menurut     

( Baliwati, 2001) ketersediaan pangan dan kerawanan konsumsi pangan 

dipengaruhi faktor- faktor sebagai berikut: 

1. Kemiskinan 

2. Rendahnya pendidikan 

3.  Adat istiadat dan kepercayaan yang terkait dengan makanan yang 

tabu.  

  Selain ke tiga hal tersebut faktor- faktor penyebab rawan pangan 

adalah: 

1. Gagal panen 



 

 

13

Penduduk pedesaan pada umumnya mengandalkan kebutuhan 

sehari- hari dari sektor pertanian. Sehingga masyarakat bertumpu pada 

hasil panen. Oleh karena itu bencana alam, banjir, kemarau panjang 

mengakibatkan gagal panen.  

2. Pengaruh budaya lokal keterbatasan pengetahuan gizi. 

Gizi buruk karena rendahnya daya beli dan juga karena 

kurangnya pengetahuan masyarakat akan pentingnya gizi 

  Secara umum faktor yang mempengaruhi kerawanan pangan rumah 

tangga (Suhardjo: 1989) 

1. Ketersediaan Pangan 

Bila kebutuhan akan pangan dipenuhi dari produksi sendiri, maka 

penghasilan dalam bentuk uang tidak begitu menentukan, sehingga 

untuk dapat memproduksi sendiri maka diperlukan aset produktif, 

misalnya lahan pertanian. Kapasitas penyediaan bahan pangan dapat 

dipertinggi dengan meningkatkan produksi pangan sendiri. Namun, 

apabila kebutuhan pangan banyak tergantung pada apa yang dibelinya, 

maka penghasilan (daya beli) harus sanggup membeli bahan makanan 

yang mencukupi baik kuantitas maupun kualitasnya. Rumah tangga 

miskin terbentuk apabila dengan aset yang dipunyainya tidak mampu 

menghasilkan pendapatan di atas garis kemiskinan. 
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2. Daya Beli 

  Kurangnya persediaan pangan keluarga mempunyai hubungan 

dengan pendapatan keluarga, ukuran keluarga dan potensi desa. 

Rendahnya pendapatan merupakan rintangan lain yang menyebabkan 

orang tidak mampu membeli pangan dalam jumlah yang diperlukan. 

Keluarga dan masyarakat yang berpenghasilan rendah mempergunakan 

sebagian besar dari pendapatannya untuk membeli makanan serta bahan 

makanan, dan tentu jumlah uang yang dibelanjakan juga rendah. Dengan 

demikian besarnya tingkat pendapatan menentukan daya beli rumah 

tangga. 

3. Pengetahuan Pangan dan Gizi 

  Secara umum, perilaku konsumsi makan seseorang atau keluarga 

sangat erat dengan wawasan atau cara pandang yang dimiliki terhadap 

sistem atau nilai tindakan yang dilakukan. Jika ditelusuri lebih lanjut, 

sistem nilai tindakan itu dipengaruhi oleh pangalaman pada masa lalu 

yang berkaitan dengan pelayanan gizi, kesehatan, KB, ciri- ciri sosial 

yang dimiliki (umur, etnik, pendidikan, pekerjaan) serta berbagai 

informasi pangan yang diterimanya maka pendidikan berpengaruh 

terhadap konsumsi pangan rumah tangga. 

  Berdasarkan uraian beberapa faktor yang mempengaruhi 

kerawanan pangan, dalam skripsi ini dapat dikaji lebih lanjut yaitu faktor 

tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan kepemilikan aset produktif.  
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2.2. Pendapatan  

2.2.1. Pengertian Pendapatan 

Pendapatan adalah balas jasa yang diterima seseorang setelah 

melaksanakan kegiatan ekonomis. Pendapatan adalah sejumlah 

penghasilan atau penerimaan dari anggota rumah tangga yang diperoleh 

berupa gaji, upah, pendapatan-pendapatan transfer (Biro Pusat Statistik 

1986:8). Pendapatan adalah hasil yang berupa uang atau hasil materi 

lainnya yang dicapai dari penggunaan kekayaan atau jasa manusia bebas 

(Winardi 1993:245). Pendapatan adalah total penerimaan (uang dan bukan 

uang) seseorang atau rumah tangga selama periode tertentu (Manurung 

2002:266).  

Menurut Sukirno (1994:62-65) definisi pendapatan terbagi menjadi 

dua bagian yaitu : 

1.     Pendapatan Pribadi 

Pendapatan pribadi dapat diartikan sebagai semua jenis pendapatan, 

termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan 

apapun yang diterima oleh penduduk suatu negara. Pendapatan pribadi 

adalah pendapatan perusahaan perorangan, pendapatan netto, pendapatan 

dari sewa, gaji dan upah para pekerja, dan deviden. Disamping pendapatan 

ini, pendapatan pribadi meliputi pula pembayaran pindahan kecuali subsidi 

kepada perusahaan dan para petani dan bunga atas pinjaman pemerintah 

dan pinjaman konsumen. 
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2.  Pendapatan Disposabel 

Apabila pendapatan pribadi dikurangi oleh pajak yang harus dibayar 

oleh penerima pendapatan, nilai yang tersisa dinamakan pendapatan 

disposabel. Dengan demikian pada hakekatnya pendapatan disposabel 

adalah pendapatan yang boleh digunakan oleh para penerima yaitu semua 

rumah tangga yang ada dalam perekonomian untuk membeli barang dan 

jasa-jasa yang mereka inginkan.  

Pendapatan secara umum adalah uang yang diterima oleh seseorang 

atau perusahaan dalam bentuk gaji (wages), upah (salaries), sewa (rent), 

bunga (interest), laba (profit) dan lain sebagainya (Christophes Pass 

1997:287). 

Dari berbagai pengertian di atas, komponen pendapatan yang 

dimaksud dalam skripsi ini adalah sejumlah penghasilan yang diperoleh 

seseorang baik berupa uang atau barang sebagai imbalan jasa atau balas 

jasa karena orang tersebut bekerja pada kurun waktu tertentu. Pendapatan 

yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pendapatan yang diperoleh rumah 

tangga rawan pangan setiap bulannya. 

2.2.2. Sumber- Sumber Pendapatan 

Pendapatan dalam masyarakat pada umumnya tidak hanya berasal 

dari satu sumber saja melainkan dari beberapa sumber. Adapun sumber-

sumber pendapatan itu dapat dikelompokkan menjadi:  
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1. Pendapatan pokok 

Pendapatan pokok merupakan upah atau gaji berupa uang yang 

diterima dari pekerjaan utama 

2. Pendapatan sampingan 

Pendapatan sampingan merupakan upah atau gaji dari pekerjaan 

tambahan 

3. Pendapatan lain-lain 

Pendapatan lain-lain merupakan upah atau gaji yang diterima diluar 

pendapatan utamanya/pokok dan pendapatan sampingan, misal: 

beasiswa, penerima sewa atau kiriman (Sukirno 1976:32). 

Menurut Manurung (2002:266) sumber sumber penerimaan rumah 

tangga, yaitu: 

1. Pendapatan Gaji dan Upah 

Gaji dan upah adalah balas jasa terhadap ketersediaan menjadi tenaga 

kerja. Besar gaji  upah seseorang secara teoritis sangat tergantung dari 

produktivitasnya (keahlian, mutu modal manusia, kondisi kerja) 

2. Pendapatan dari Aset Produktif 

Aset produktif adalah aset yang memberikan pemasukan atas balas jasa 

penggunaannya. Ada dua kelompok aset produktif, Pertama aset 

finansial seperti deposito yang menghasilkan  pendapatan bunga; 

saham yang menghasikan deviden dan keuntungan atas modal (capital 

modal) bila diperjualbelikan. Kedua, aset bukan finansial seperti 

rumah  yang memberikan penghasilan sewa. 
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3. Pendapatan Perintah (transfer payment) 

Pendapatan dari perintah / penerimaan (transfer payment) adalah 

pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa/input yang 

diberikan. 

2.2.3. Jenis Pendapatan 

Menurut Manurung (2002:267), jenis-jenis pendapatan yaitu : 

1. Pendapatan ekonomi (economic income) 

Sejumlah uang yg dapat digunakan untuk keluarga dalam suatu 

periode tertenu untuk membelanjakan diri tanpa mengurangi / 

menambah aset neto. Sumber-sumber penghasilan ekonomi antara lain 

upah, gaji, pendapatan bunga dari deposito, pendapatan sewa, 

penghasilan transfer dari pemerintah  

2. Pendapatan uang 

Sejumlah uang yang diterima keluarga pada periode tertentu 

sebagai balas jasa atas faktor produksi yang diberikan. karena tidak 

memperhitungan pendapatan bukan kas (non cash), terutama 

penghasilan transfer, cakupannya lebih sempit dari pendapatan ekonomi, 

dan cara penghitungan lebih mudah. 

Menurut Yudohusodo (1991:181). Jenis jenis pendapatan dapat 

digolongkan sebagai berikut: 

1.  Golongan pendapatan rendah (low ingroup) masyarakat yang memiliki 

pendapatan kurang dari Rp 150.000 per bulan. 
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2.  Golongan pendapatan sedang (moderate income group), pendapatan yang 

berkisar antara Rp 450.000/bln. 

3. Golongan pendapatan menengah (middle  income group), masyarakat 

yang memiliki pendapatan Rp 450.000 sampai dengan Rp 900.000/bln 

4 Golongan pendapatan tinggi (high income group), masyarakat yang 

memiliki pendapatan diatas Rp900.000/bln. 

Berkaitan dengan pendapatan rumah tangga faktor keluarga juga 

mempengaruhi besarnya pendapatan yang diterima seperti jumlah keluarga 

yang masih harus ditanggung oleh kepala keluarga 

Dari berbagai pengertian di atas,  sumber pendapatan yang 

dimaksudkan dalam skripsi ini adalah pendapatan pokok dan pendapatan 

sampingan. 

2.3.   Pendidikan 

2.3.1. Pengertian pendidikan  

 Pendidikan berarti perbuatan, hal atau cara dan sebagainya mendidik, 

pengetahuan tentang mendidik, dan berarti pula pemeliharaan, latihan-

latihan yang meliputi badan dan batin (Arifin 1994:8). Pendidikan adalah 

perubahan sikap dan tata laku seseorang/sekelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui pengajaran dan latihan (Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional 1989:83). Ki Hajar Dewantara mengatakan 

bahwa pendidikan merupakan daya upaya untuk memajukan pertumbuhan 

budi pekerti (kekuatan, batin, karakter, dan intelek) agar dapat memajukan 



 

 

20

kesempurnaan hidup dan kehidupan yang dididik selaras dengan dunianya 

(Hadikusumo 1995:19-20). 

  Secara umum pengertian pendidikan adalah kegiatan yang 

mendidik dapat berlangsung secara mandiri dan efektif dalam usaha 

mendewasakan dan memajukan budi pekerti manusia. Dalam skripsi ini 

yang dimaksud adalah tingkat pendidikan yang dilakukan oleh penduduk 

desa Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang 

2.3.2. Ruang Lingkup Pendidikan 

1. Pendidikan Informal 

Pendidikan yang diperoleh seseorang di dalam rumah atau di dalam 

keluarga. Pendidikan ini berlangsung tanpa adanya organisasi tertentu yang 

diangkat atau ditunjuk sebagai pendidik tanpa suatu program yang harus 

diselesaikan dalam jangka waktu tertentu tanpa adanya  suatu evaluasi yang 

bersifat formal (Hadikusumo 1995:25)  

2. Pendidikan formal 

Suatu pendidikan yang mempunyai bentuk atau organisasi tertentu 

seperti yang terdapat di sekolah atau universitas (Hadikusumo 1995:26). 

Menurut sifatnya pendidikan formal adalah yang di dalamnya terdapat suatu 

aturan-aturan yang mengikat dan terdapat suatu jenjang yang berurutan 

antara jenjang-jenjang tersebut dan pendidikan formal biasa dilakukan 

disekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta 

yang semuanya itu menurut aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh 
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pemerintah. Karena itu pendidikan formal dalam waktu belajarnya sangat 

terbatas sebab adanya aturan – aturan yang mengikatnya. 

3. Pendidikan non formal 

  Pendidikan non formal melakukan usaha khusus terorganisir bagi 

mereka yang tidak sepenuhnya atau sama sekali tidak berkesempatan 

mengikuti pendidikan sekolah atau pendidikan formal dapat memiliki 

pengetahuan yang praktis dan ketrampilan dasar yang mereka perlukan 

sebagai suatu masyarakat yang produktif (Hadikusumo 1995:28). 

 Usaha pendidikan non formal dapat diselenggarakan oleh pemerintah 

maupun swasta dan masyarakat, di sekolah maupun di luar sekolah misalnya 

: dilakukan oleh RT atau RW, perusahaan, lembaga sosial dan keagamaan, 

LKMD, dll. 

2.3.3.  Fungsi pendidikan 

  Fungsi pendidikan adalah sebagai alat pengembangan pribadi, alat 

pengembangan warga negara, alat pengembangan kebudayaan, alat 

pengembangan bangsa (Hadikusumo 1998:31). 

  Kaitannya pendidikan dengan kerawanan pangan yang terjadi pada 

masyarakat ialah dengan semakin tingginya tingkat pendidikan pada suatu 

masyarakat tersebut maka semakin tinggi pula kemampuannya dalam 

menerima, menyerap dan menerapkan teknologi yang ada sehingga bisa 

dimanfaatkan untuk hal- hal yang produktif, sehingga semakin tinggi 

pendidikan maka semakin rendah kerawanan pangan. 
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2.4.  Kepemilikan aset produktif 

2.4.1. Pengertian Aset 

  Aset dapat diartikan milik yang mempunyai nilai (Poewardarminta 

1989:41) aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh 

masyarakat dan mempunyai manfaat ekonomi social serta dapat diukur 

dalam satuan uang. Aset biasa dikelompokkan berdasarkan sifat dan 

jenisnya sebagai berikut: 

1) Pengelompokan berdasarkan sifat 

aset tetap adalah asset berwujud yang mempunyai masa manfaat atau 

dimanfaatkan. 

2) Pengelompokan berdasarkan jenis 

Pengelompokan aset berdasarkan jenisnya meliputi aset lancar dan aset 

non lancar, aset lancar adalah aset yang dimiliki untuk dijual yang 

mencakup barang, atau perlengkapan, yang dibeli dan disimpan untuk 

digunakan, misalnya perhiasan, ternak, kendaraan. Aset non lancar 

mencakup aset yang bersifat jangka panjang yang digunakan secara 

langsung atau tidak langsung. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi 

investasi jangka panjang seperti tanah. 

 Pengertian aset yang dimaksud dalam skripsi ini adalah aset tetap, aset 

lancar dan non lancar yang dimiliki oleh keluarga rawan pangan di desa 

Wiru. 
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2.4.2. Pengakuan Aset 

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan 

mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur. Aset diakui saat diterima  

atau kepemilikannya dan atau kepenguasaan berpindah. 

 Pemilikan tanah penting dalam pertanian, khususnya untuk masyarakat 

desa, merupakan perubahan yang menentukan peluang berusaha dan peluang 

bekerja. Kedua peluang tersebut mempengaruhi taraf hidup seseorang. 

Sayogya (1985:236) dengan memanfaatkan lahan pertanian maka 

masyarakat dapat memperoleh pendapatan yang digunakan untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

Menurut Amar (2002:104) kemiskinan relative terlihat dari 

ketimpangan pemilikan aset produksi terutama tanah sebagai lahan pertanian 

dan ketimpangan distribusi penguasaan lahan akan sangat berpengaruh 

terhadap distribusi pendapatan masyarakat, karena lahan adalah faktor faktor 

produksi utama bagi masyarakat dalam menciptakan pendapatan rumah 

tangga. 

Kepemilikan aset dalam penelitian ini adalah aset produktif yang 

dimiliki oleh keluarga yang meliputi, lahan pertanian, kendaraan dan ternak 

serta peralatan lainnya yang dapat menghasilkan pendapatan bagi keluarga 

2. 5. Kerangka Berpikir 

Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat, atau rumah 

tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup 

untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan 
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kesehatan sebagian besar masyarakatnya (Badan Ketahanan Pangan 2006:8) 

Suatu daerah dikatakan rawan pangan dapat diukur dengan banyaknya 

jumlah rumah tangga prasejahtera yang relatif masih banyak karena alasan 

ekonomi, status gizi masyarakatnya yang ditunjukkan oleh status gizi 

balitanya, ketersediaan pangan daerah dan kerentanan pangan.  

Kerawanan pangan rumah tangga pada skripsi ini dipengaruhi oleh 

tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan kepemilikan aset produktif. 

Setelah diketahui pengaruh dari  faktor – faktor tersebut kemudian dicari 

Strategi penanggulangan, sehingga diharapkan strategi tersebut mampu 

meningkatkan pendapatan, pendidikan dan kepemilikan aset produktif 

rumah tangga rawan pangan di Desa Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten 

Semarang. 

Teori di atas dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai 

berikut 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir Faktor – Faktor yang mempengaruhi 

Kerawanan Pangan dan Strategi Penanggulangannya 

Pendapatan  

Pendidikan  

Kepemilikan 
aset 

Strategi 
penanggula
ngan 
kerawanan 
pangan 
 

Rawan 
Pangan 
rumah 
tangga 
miskin 
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2.6. HIPOTESIS 

 Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan 

penelitian sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi 

2006:71). Berdasarkan kajian pustaka di atas maka dapat dirumuskan 

hipotesis penelitian sebagai berikut: 

Ha : 0≠β  

Ada pengaruh pendapatan, pendidikan, kepemilikan aset produktif terhadap 

kerawanan pangan rumah tangga miskin di Desa Wiru, Kecamatan Bringin, 

Kabupaten Semarang secara parsial maupun simultan. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Populasi dan Sampel 

3.1.1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian yang menjadi 

perhatian pengamatan dan penyedia data (Suharsimi 2006:130). Populasi 

dalam skripsi ini adalah  seluruh keluarga rawan pangan di Desa Wiru, 

Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang  

3.1.2. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi yaitu sejumlah penduduk 

yang diteliti. Suharsimi Arikunto (2006:131) menegaskan sekedar 

pedoman maka apabila subyeknya kurang dari 100 lebih baik diteliti 

semuanya, penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya, 

jika jumlah subyeknya besar maka dapat diambil antara 10%-15% atau 

20%-25% atau lebih. 

Sampel adalah sebagian dari populasi yang diamati dan digunakan 

dengan dasar untuk membuat ukuran sampel dengan rumus : 

n = 21 Ne
N

+
 

Keterangan: 

n  = Ukuran sampel 

N = Ukuran populasi 
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E = Persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan 

sampel yang dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya untuk penelitian 

ini digunakan 10% 

 Pengambilan sampel tergantung pada: 

1) Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana 

2) Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subjek karena hal ini 

menyangkut banyak sedikitnya data   

3) Besar kecilnya resiko yang tanggung oleh peneliti (Suharsimi 

2006:108) 

Dengan jumlah populasi 612 rumah tangga rawan pangan di desa 

Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang, maka batas minimal 

pengambilan sampel berdasarkan rumus tersebut diperoleh sampel 

sebanyak 86 rumah tangga. 

n = 21 Ne
N

+
 

n =
)01,0612(1

612
×+

 

n =
12,7

612  

n = 85,9 

n = 86 

Sampel yang akan diambil dalam penelitian ini 86 rumah tangga 

rawan pangan di Desa Wiru Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, 

maka sudah dianggap representatif  
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Teknik sampling yang digunakan untuk pengambilan sampel 

dalam penelitian ini adalah Cluster Proporsional Random Sampling 

yaitu pengambilan sampel berdasarkan wilayah dimana masing-masing 

bagian terambil sampelnya secara acak. Penentuan sampel dengan 

menggunakan rumus Solvin ( Husein Umar 1998 : 78-79) 

Langkah-langkah yang digunakan dalam teknik Cluster 

Proporsional Random Sampling yaitu sebagai berikut: 

1) Menentukan populasi setiap RW dan membaginya menjadi 

wilayah terkecil yaitu RT 

2) Menentukan Jumlah sampel pada masing-masing RT  

3) Mengambil dari setiap RT yang telah ditentukan sampelnya secara 

acak yaitu dengan melakukan pengundian   

Di Desa Wiru, terdapat 6 dusun atau RW, penentuan jumlah 

sampel tiap-tiap RW disesuaikan dengan jumlah keluarga rawan pangan 

di wilayah tersebut. Hal ini dapat ditunjukan dalam tabel sebagai berikut 
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Tabel 3.1 Jumlah Rumah Tangga Rawan Pangan di Desa Wiru, 

Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang 

No Kelompok RT. 
Rawan pangan fi Sampel 

1 Dusun Krajan ( RW 01) 155 25,33 22 
2 Dusun Mojo (RW 02) 100 16,34 14 
3 Dusun Ngelo (RW 03) 40 6,53 6 
4 Dusun Pelem (RW 04) 69 11,27 10 
5 Dusun Jrebeng (RW 05) 183 29,90 25 
6 Dusun Kedunglaran (RW 06) 65 10,62 9 

Jumlah 612  86 
 Tabel 3.2 Sampel Rumah Tangga Rawan Pangan Per RT di Desa Wiru   

No Kelompok RT rawan pangan Fi Sampel 
1 RT 01 RW 01 32 20,64 4 
2 RT 02 RW 01 38 24,52 6 

3 RT 03 RW 01 30 19,35 4 

4 RT 04 RW 01 30 19,35 4 

5 RT 05 RW 01 25 16,13 4 

Sub Total RW 01 155 100 22 

6 RT 01 RW 02 41 41 6 

7 RT 02 RW 02 42 42 6 

8 RT 03 RW 02 17 17 2 

Sub Total RW 02 100 100 14 

9 RT 01 RW 03 22 55 3 

10 RT 02 RW 03 18 45 3 

Sub Total RW 03 40 100 6 

11 RT 01 RW 04 30 43,48 4 

12 RT 02 RW 04 32 46,38 5 

13 RT 03 RW 04 7 10,14 1 

Sub Total RW 04 69 100 10 

14 RT 01 RW 05 35 19,13 5 

15 RT 02 RW 05 60 32,79 8 

16 RT 03 RW 05 53 28,96 7 

17 RT 04 RW 05 35 19,13 5 

Sub Total RW 05 183 100 25 

18 RT 01 RW 06 34 52,31 5 

19 RT 02 RW 06 31 47,70 4 
Sub Total RW 06 65 100 9 

Total 612 100 86 
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3.2 Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian merupakan obyek atau titik penelitian suatu 

penelitian.   Variabel ini meliputi variabel bebas dan variabel terikat. 

(Suharsimi 1997:111) variabel bebas meliputi tingkat pendapatan rumah 

tangga rawan pangan, tingkat pendidikan keluarga rawan pangan, dan 

kepemilikan aset produktif rumah tangga rawan pangan 

1. Pendapatan rumah tangga 

Pendapatan masyarakat adalah sejumlah penghasilan yang 

diterima masyarakat setelah melaksanakan kegiatan ekonomi. Dengan 

indikator jumlah pendapatan pokok dan pendapatan sampingan, dan 

jumlah anggota keluarga yang masih harus dibiayai selama satu bulan.  

2. Pendidikan rumah tangga 

Pendidikan masyarakat adalah perubahan perilaku untuk 

mempersiapkan diri agar berhasil di kehidupan dewasa. Dengan 

indikator tingkat pendidikan formal masyarakat yang dialaminya.  

3. Kepemilikan asset produktif 

Aset produktif adalah sumberdaya ekonomi yang dimiliki oleh 

masyarakat dan mempunyai manfaat ekonomi sosial serta dapat diukur 

dalam satuan uang. Dengan indikator aset produktif yang dimiliki oleh 

rumah tangga miskin di Desa Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten 

Semarang.  
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 Variabel terikat (y) dalam penelitian ini yaitu kerawanan pangan 

rumah tangga 

1.     Rawan Pangan 

Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat, atau 

rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya 

tidak cukup untuk  memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi 

pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya (Dewan 

Ketahanan Pangan Nasional 2005:8) 

2.     Kerawanan Pangan Rumah Tangga 

Ketidak mampuan rumah tangga untuk memenuhi kecukupan 

pangan anggotanya dari waktu ke waktu agar dapat hidup sehat dan 

mampu melakukan kegiatan sehari- hari ( International Congres Of  

Nutrition 2002) 

Tabel 3.3 Variabel Penelitian 
 

No Nama 
variable Indikator Dimensi Skala 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 

Pendapatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pendidikan  
 
 
 
 
 
 

a. Jumlah 
pendapatan 
pokok 

b. Jumlah 
pendapatan 
sampingan 

c. Jumlah 
anggota 
keluarga 
yang masih 
dibiayai 

 
 
 
Tingkat 
pendidikan 
formal 
masyarakat 
(SD, SMP, 
SMA, 
Perguruan 

a. Pendapatan rendah 
apabila pendapatan 
bersih kurang atau 
sama dengan 150 
ribu/bulan 

b.  Pendapatan Menengah 
apabila pendapatan 
bersih lebih dari 
150ribu/bulan sampai 
900ribu/ bulan 

c. Pendapatan tinggi 
apabila pendapatan 
bersih lebih dari 900 
ribu  

Perbandingan antara 
lamanya pendidikan 
(satuan tahun) dengan 
banyaknya jumlah 
responden yang 
bersekolah  
 

Rasio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interval 
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3 
 
 
 
 
 
4 

 
 
Kepemilikan 
asset produktif 
 
 
 
 
Kerawanan 
pangan  

tinggi) 
 
Jumlah asset 
produktif yang 
dimiliki oleh 
rumah tangga 

a. frekuensi 
makan 
keluarga 

b. frekuensi 
mengkonsum
si daging 

c. kualitas 
makanan 
yang 
dikonsumsi 

 
 
Jumlah asset produktif 
milik rumah tangga yang 
diukur dalam satuan 
uang. 
 
 
a. Kualitas makanan yang 

dikonsumsi setiap hari 
yang dihitung dalam 
satuan uang 

b. Produksi 
makanan/ bahan 
makanan yang 
dihasilkan oleh rumah 
tangga yang dihitung 
dalam satuan uang. 

 
 
 
Rasio 
 
 
 
 
 
Rasio 

 

3.3  Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Metode Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal- hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen 

rapat, legger, agenda dan sebagainya (Suharsimi 2006:231). 

 Metode ini digunakan untuk mengetahui data mengenai, jumlah 

penduduk, indikator rawan pangan yang dilihat dari banyaknya keluarga 

miskin, ketersediaan pangan, kerentanan pangan dan status gizi balita di 

Desa Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Selain itu peneliti 

juga menggunakan metode dokumentasi dalam mengetahui faktor internal 

dan eksternal yang dimiliki oleh rumah tangga miskin di desa wiru sebagai 

bahan untuk memformulasikan strategi menanggulangi kerawanan pangan 

yang terjadi. 
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3.3.2 Metode Kuesioner (Angket) 

 Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya 

atau hal- hal yang diketahuinya ( Suharsimi, 2006:225) Untuk memperoleh 

metode kuesioner, digunakan instrumen kuesioner yang merupakan suatu 

alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan. Kuesioner kemudian 

diberikan atau disebarkan kepada responden dengan harapan mereka 

memberikan respon atas daftar pertanyaan yang bersifat tertutup maupun 

terbuka untuk memperoleh data mengenai tingkat pendapatan, tingkat 

pendidikan dan kepemilikan aset produktif rumah tangga miskin di Desa 

Wiru, Kecamatan Bringin,Kabupaten Semarang selain itu juga untuk 

mengetahui rating faktor internal dan eksternal yang dimiliki dipilihnya 

kuesioner campuran dengan alasan untuk lebih dalam menggali informasi 

dari responden.   

3.4  Validitas dan Reliabilitas 

3.4.1.Validitas/ kesahihan 

 Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan 

dan kesahihan suatu instrumen (Suharsimi, 2006:144). Rumus yang 

digunakan untuk mengukur validitas adalah rumus korelasi product moment. 

 
∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑
−−

−
=
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rxy  

Ket :     rxy = koefisien korelasi 

N = Jumlah responden 
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X = Skor butir 

Y = Skor jumlah 

Apabila r hit > r tabel berarti ada korelasi yang nyata antara kedua 

variabel tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa alat pengukur tersebut 

valid. 

3.4.1.1 Pengujian Validitas 

Sebagaimana analisis data kuantitatif akan pengujian hipotesis, maka 

terlebih dahulu akan dilakukan pengujian instrumen data melalui uji 

validitas dengan menggunakan komputer program SPSS versi 12. Uji 

validitas bertujuan untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan tepat 

untuk mengukur apa yang akan diukur. Validitas ini akan ditunjukkan oleh 

suatu indeks yang menggambarkan seberapa jauh alat ukur benar-benar 

menunjukkan apa yang diukur. 

Pada penelitian ini penulis membagikan kuesioner kepada 20 

responden, untuk mengetahui tiap butir pertanyaan valid atau tidak valid. 

Langkah-langkah yang dilakukan pada pengujian validitas adalah sebagai 

berikut: 

(1) Menyampaikan uji instrumen kepada responden 

(2) Mengelompokkan item-item dari jawaban kedalam faktor-faktor dan 

jumlah skor total yang diperoleh dari masing-masing responden 

(3) Dari skor yang diperoleh kemudian dibuat tabel perhitungan validitas 

(4)     Nilai r hasil harus positif 
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(5) Nilai r tabel (pada lampiran) ditentukan dengan df (derajat 

kebebasan) = N (Jumlah kasus) – (julah butir pertanyaan) 

(6) r hitung untuk tiap item (variabel) dilihat pada kolom Corrected Item 

– Total Correlation 

(7) Dasar pengambilan keputusan : 

1) Jika rhitung ≥  rtabel, maka variabel tersebut dinyatakan valid 

2) Jika rhitung ≤  rtabel, maka variabel tersebut dinyatakan tidak valid 

 Berdasarkan hasil analisis validitas pada butir angket yang 

berjumlah 16 butir soal di peroleh rtabel sebesar 0,444 dan rxy untuk semua 

soal adalah di atas 0,444. Berarti semua soal yang diuji cobakan adalah 

valid karena rxy ≥ rtabel . Kemudian seluruh soal yang valid tersebut 

digunakan untuk penelitian guna memperoleh data 

3.4.2.Reliabilitas 

 Reliabilitas menunjukkan pada satu pengertian bahwa suatu instrumen 

cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data 

dikarenakan instrumen tersebut baik (Suharsimi, 2006:142). 

 Untuk mencari reliabilitas digunakan teknik uji dengan rumus alpha : 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝
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11
t
b

k
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σ

 

Ket : r11 = reliabilitas instrumen 

K = Banyak butir soal atau pertanyaan  

∑ 2bσ = jumlah varian butir 

2tσ  = varian total  
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Untuk mencari varian tiap butir digunakan rumus : 

( ) ( )

N
N
X

X ∑∑ −
=

2
2

2σ
 

Ket : 
2σ = varian tiap butir 

X = jumlah skor butir 

N= jumlah responden 

Untuk menentukan instrumen tersebut reliabel atau tidak, dilakukan 

dengan cara mengkorelasikan reliabilitas hasil perhitungan dengan 

reliabilitas menurut tabel.  

 Adapun langkah-langkah menguji reliabilitas instrumen yaitu: 

(1) Membuat tabel analisa butir soal 

(2) Mencari jumlah varians sebanyak jumlah pertanyaan 

(3) Menjumlahkan hasil dari jumlah varians sebanyak jumlah pertanyaan 

(4) Mencari varians total dari jumlah skor total, kemudian hasil dari 

varians total dan jumlah varians dimasukkan dalam rumus alpha 

(5) Mengkonsultasikan hasil perhitungan dari rumus alpha dengan tabel r 

product moment. 

 Apabila koefisien reliabilitasnya lebih besar dari r tabel berarti 

instrumen yang bersangkutan reliabel dan dapat dipercaya untuk 

mengambil data penelitian. 

3.4.2.1 Pengujian Reliabilitas 

 Dari ke enam belas (16) butir pertanyaan yang berkaitan dengan 

pendapatan (X1), pendidikan (X2), kepemilikan aset produktif (X3) dan 
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kerawanan pangan (Y) tersebut kemudian diuji konsistensi internal dengan 

menggunakan komputer program SPSS 12. Pengujian ini bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana pengukuran yang telah dilakukan dalam 

penelitian dapat diandalkan (reliabel) atau tidak. 

  Suatu alat tes (kuesioner) dikatakan reliabel jika jawaban seseorang 

terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. 

Dasar pengambilan keputusan : 

(1) Jika koefisien r Alpha ≥  nilai r tabel, maka variabel tersebut reliabel 

(2) Jika koefisien r Alpha ≤  nilai r tabel, maka variabel tersebut tidak 

reliabel 

  Dari hasil perhitungan reliabilitas uji coba instrumen angket pada 

 a=5% dengan N =20 diperoleh r tabel = 0,444, dan dari perhitungan 

koefisien reliabilitas diperoleh r11 = 0,849 sehingga r11 > r tabel. Dengan 

demikian dapat disimpulkan bahwa ke 16 butir soal tersebut adalah 

reliabel. 

3.5     Metode Analisis Data 

3.5.1  Model Regresi Linier Berganda 

Metode ini digunakan untuk mengetahui apakah faktor pendapatan, 

pendidikan, dan kepemilikan asset produktif berpengaruh terhadap 

kerawanan pangan terjadi di Desa Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten 

Semarang. Dengan kata lain untuk mengetahui pengaruh antara variabel 

bebas dengan variabel terikat. Namun sebelum melakukan pengujian maka 

data perlu di uji menggunakan asumsi klasik terlebih dahulu. 
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Y = α + β 1X1+ β 2X2+ β 3X3+µi 

Keterangan:  

Y   : Kerawanan pangan 

  α   :  Bilangan konstanta 

           X1  :  Pendapatan 

           X2   :  Pendidikan 

X3  : Kepemilikan aset produktif 

β
1
β

2
β

3
β

4  : Koefisien masing-masing variabel 

µ1  :Residu 

3.5.1.1 Uji asumsi klasik 

  Model regresi yang diproleh selain diuji kebermaknaanya 

menggunakan uji F dan uji t, harus memenuhi pula asumsi klasik, oleh 

karena itu dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi kenormalan, 

kelinieran, multikolinieritas dan heteroskedastisitas.  

1. Uji normalitas data 

 Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi, variabel penggangu atau residual memiliki distribusi normal. 

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau 

mendekati normal. Pengujian normalitas dapat dari grafik normal 

probability plot. Apabila variabel berdistribusi normal, maka penyebaran 

plot akan berada disekitar dan sepanjang garis 
045 (Gozali 2005:45)  

2. Uji linieritas  
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 Uji linieritas digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel 

bebas dengan variabel terikat membentuk suatu garis lurus atau tidak. 

Dalam analisis menggunakan program SPSS apabila diperoleh nilai F 

hitung dengan P value > 0,05 dapat disimpulkan bahwa model 

hubungannya bersifat linier 

3. Uji multikolinieritas 

 Salah satu asumsi klasik adalah tidak terjadinya multikolinieritas 

diantara variabel- variabel bebas yang berbeda dalam satu modd. Menurut 

Gozali (2005:40) apabila hal itu terjadi berarti antara variabel bebas itu 

sendiri saling berkorelasi sehingga dalam hal ini sulit diketahui variabel 

bebas mana yang mempengaruhi variabel terikat. Salah satu cara untuk 

mendeteksi kolinieritas  dilakukan dengan mengkorelasikan antar variabel 

bebas dan apabila korelasinya signifikan maka antar variabel bebas 

tersebut terjadi multikolinieritas 

4. Uji Heteroskedasitas 

 Pengujian terhadap heteroskedasitas dapat dilakukan melalui 

pengamatan terhadap pola scatter plot yang dihasilkan melalui SPSS. 

Apabila pola scatter plot membentuk pola tertentu, maka model regresi 

memiliki gejala heteroskedasitas. Munculnya gejala heteroskedasitas 

menunjukkan bahwa penaksir dalam model regresi tidak efisien dalam 

sampel besar maupun kecil. 
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3.5.1.2 Uji Hipotesis 

3.5.1.2.1 Uji F 

 Uji ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh semua variabel 

independen yang terdapat didalam model secara bersama- sama (varian) 

terhadap variabel dependent. Oleh karena itu untuk membuktikan 

kebenaran hipotesis digunakan uji F yaitu untuk mengetahui sejauh mana 

variabel- variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Dengan 

menggunakan SPSS jika diperoleh nilai P Value < 0,05 maka Ho ditolak, 

sehingga dapat dikatakan bahwa variabel bebas dari model regresi dapat 

menerangkan variabel secara serentak. Sebaliknya apabila P Value > 0,05 

maka Ho diterima, dengan demikian dapat dikatakan bahwa variabel bebas 

dari model regresi linier berganda tidak mampu menjelaskan variabel 

terikatnya. 

3.5.1.2.2 Uji Parsial 

   Uji ini digunakan untuk menguji kemaknaan secara parsial, dengan 

menggunakan uji t. Apabila P Value < 0,05 maka Ho ditolak, dengan 

demikian variabel bebas dapat menerangkan variabel terikat yang ada 

dalam model. Sebaliknya, apabila P value > 0,05 maka Ho diterima, 

dengan demikian variabel bebas tidak dapat menjelaskan variabel 

terikatnya atau dengan kata lain tidak ada pengaruh antara dua variabel 

yang diuji. 
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3.5.1.3  Koefisien Determinasi 

  Dalam uji regresi linier berganda ini dianalisis pula besarnya 

determinasi (R 2 ) keseluruhan R 2  digunakan untuk mengukur ketepatan 

yang paling baik dari analisis linier berganda. Jika R 2  yang diperoleh 

mendekati 1(satu) maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut 

menerangkan variabel babas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika R 2  

mendekati 0 (nol) maka semakin lemah variabel-variabel babas 

menerangkan variabel terikat. 

  Selain melakukan pembuktian dengan uji F dan uji t, perlu juga 

dicari besarnya koefisien determinasi (R 2 ) parsial untuk masing- masing 

variabel babas. Menghitung R 2  digunakan untuk mengetahui sejauh mana 

sumbangan dari masing- masing variabel bebas, jika variabel lainnya 

konstan terhadap variabel terikat. Semakin besar nilai R 2 , maka semakin 

besar variasi sumbangannya terhadap variabel terikat. 

3.5.2 Analisis SWOT 

Secara khusus, model analisis SWOT yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah yang diperkenalkan oleh Krans, seperti yang terlihat 

dalam diagram di bawah ini. Diagram ini menampilkan enam matriks, 

enam kotak, dua yang paling atas adalah faktor eksternal yaitu peluang 

dari ancaman/ tantangan. Sedangkan disebelah kiri adalah faktor internal 

yaitu kekuatan- kekuatan dan kelemahan sektoral. Dalam penelitian ini 
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SWOT digunakan untuk mencari strategi yang tepat dan sesuai dengan 

permasalahan dalam penelitian ini 

 OPPORTUNITES 
(O) 

THREATS 
(T) 

STRENGHTS 
COMPARATIVE 

ADVENTAGE 
(SO) 

MOBILIZATION 
(ST) 

WEAKNESSES 
INVESMENT 
DIVESMENT 

(WO) 

DAMAGE CONTROL 
(WT) 

 
Gambar 3.1 Matrik SWOT 

  Kotak- kotak lainnya merupakan kotak- kotak isu straregis yang 

perlu dikembangkan, yang timbul sebagai hasil dari kotak antara faktor- 

faktor eksternal dan internal. Keempat isu strategis tersebut diberi nama 

sebagai berikut: 

1. Comparative Adventage 

Apabila didalam kajian terlihat peluang- peluang yang tersedia 

ternyata juga memiliki posisi internal yang kuat maka sektor tersebut 

dianggap memiliki keunggulan komparatif. Dua elemen potensial 

eksternal dan internal yang baik ini tidak boleh dilepaskan begitu saja, 

tetapi akan menjadi isu utama pengembangan. Meskipun demikian, dalam 

proses pengkajiannya tidak boleh dilupakan adanya berbagai kendala dan 

ancaman perubahan kondisi lingkungan yang terdapat disekitarnya untuk 

digunakan sebagai usaha untuk mempertahankan keunggulan komparatif 

tersebut (Strategi SO : Menggunakan kekuatan memanfaatkan peluang)  
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2. Mobilization 

Kotak ini merupakan kotak kajian yang mempertemukan interaksi 

antara ancaman / tantangan dari luar yang diidentifikasikan untuk 

memperlunak ancaman / tantangan dari luar tersebut dan sedapat 

mungkin merubah menjadi sebuah peluang bagi pengembangan 

selanjutnya ( Strategi ST : menggunakan kekuatan- kekuatan untuk 

mengusir hambatan) 

3. Invesment/Divesment 

 Kotak ini merupakan kajian yang menuntut adanya kepastian 

berbagai peluang dan kekurangan yang ada. Peluang yang besar akan 

dihadapi oleh kurangnya kemampuan potensi sektor untuk 

menangkapnya. Pertimbangan harus dilakukan secara hati- hati untuk 

memilih untung dan rugi dari usaha untuk menerima peluang tersebut, 

khususnya dikaitkan dengan keterbatasan potensi kawasan ( Strategi 

WO: Menggunakan peluang untuk menghindari kelemahan) 

4. Damage Control 

 Kotak ini merupakan tempat untuk menggali berbagai kelemahan 

yang dihadapi oleh lingkungan sekitar didalam pengembangannya. Hal 

ini dapat dilihat pertemuan antara ancaman dan tantangan dari luar 

dengan kelemahan yang terdapat didalam kawasan. Strategi yang harus 

ditempuh adalah mengambil keputusan untuk mengendalikan kerugian 

yang akan dialami, dengan sedikit demi sedikit membebani faktor 
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internal yang ada ( Strategi WT: Meminimalkan kelemahan dan 

mengusir hambatan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1    Deskripsi Hasil Penelitian 

4.1.1 Gambaran Umum 

Penelitian ini dilaksanakan di desa Wiru, Kecamatan Bringin 

Kabupaten Semarang pada tanggal 10 oktober sampai dengan 24 oktober 

2008. Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

membagikan angket kepada rumah tangga rawan pangan di Desa Wiru, 

Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang, dalam pelaksanaannya angket 

diberikan langsung kepada 86 kepala keluarga rumah tangga rawan 

pangan di desa Wiru yang tersebar menurut RT dan RW masing- 

masing. 

 Secara geografis luas wilayah Desa Wiru adalah 414,102 Ha 

dengan tanah sawah 156,52 Ha, tanah kering 138,11 Ha, hutan Negara 

104,70 Ha, bangunan pekarangan 80,46 Ha dan lain-lain 14,772 Ha. 

56,22 Ha sawah menggunakan sistem irigási teknis, 80,30 Ha 

menggunakan sistem irigasi setengah teknis dan 20,00 Ha sawah 

menggunakan sistem irigasi tadah hujan. 

Jumlah penduduk Desa Wiru sebanyak 2.892 jiwa yang terdiri dari 

laki-laki 1.424 Jiwa dan perempuan sebanyak 1.468. Desa Wiru terdiri 

dari 6 Dusun yaitu Dusun Wiru Krajan, Dusun Mojo, Dusun Ngelo, 

Dusun Pelem, Dusun Jrebeng, dan Dusun Kedung Laran. Kepadatan 
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penduduk di desa Wiru sebesar 687 jiwa / Km dengan jumlah penduduk 

2841 jiwa dan 950 keluarga. Mata pencaraharian penduduk desa Wiru 

paling banyak adalah sebagai buruh tani yaitu sebanyak  1.138 orang, 

sebagai petani 145 orang  dan sisanya sebagai pengusaha,12 orang, 

buruh industri 27 orang, buruh bangunan 143 orang, pedagang 28 orang, 

angkutan 17 orang, PNS atau ABRI 41 orang, pensiunan 8 orang. 

Tingkat pendidikan di Desa Wiru masih termasuk rendah, penduduk 

yang tidak tamat atau Belum tamat SD sebanyak 503 orang, tamat SD 

sebanyak 387 orang, tamat SLTP sebanyak 763 orang, tamat SLTA 380 

orang, tamat Diploma 3 orang, dan tamat sarjana sebanyak 10 orang. 

Rata – rata tingkat kelahiran dalam satu tahun sebanyak 28 kelahiran 

sedangkan rata –rata angka kematian sebanyak 6. dari 950 keluaraga di 

Desa Wiru  908 keluarga sudah menggunakan listrik. Penduduk desa 

Wiru semuanya beragama Islam. 

Desa Wiru mempunyai dua TK dengan empat orag guru dan 58 

murid. Tiga SD dengan 22 guru dan 334 murid. Desa Wiru mempunyai 

sarana kesehatan berupa satu Polindes dan satu Pos KB dengan satu 

bidan dan satu dukun bayi. Di Desa Wiru terdapat beberapa industri 

rumah tangga yaitu dua industri tempe dan tahu, dan industri mebel 

sebanyak 25 industri.        

  Lahan pertanian di Desa Wiru banyak ditanami Padi dan Jagung. 

Sementara itu lahan pekarangan penduduk Desa Wiru banyak yang 

ditanami pisang, ketela pohon, jeruk purut, kunyit dan pohon jati.  



 

 

47

  Dari monografi Desa Wiru, Kecamatan Bringin Kabupaten 

Semarang. diperoleh data tentang letak geografis Desa Wiru, Kecamatan 

Bringin Kabupaten Semarang.  yang berbatasan dengan : 

(1) Sebelah utara     : Hutan milik Perhutani 

(2) Sebelah Selatan : Sungai Sanjaya 

(3) Sebelah Barat    : Desa Gogodalem 

(4) Sebelah Timur   : Desa Nyemoh 

Jarak Desa Wiru ke kantor kecamatan yang merupakan pusat 

kegiatan di wilayah Bringin kurang lebih 7 Km, sedangkan jarak Desa 

Wiru ke Ibu kota Kabupaten Semarang kurang lebih 34 Km 

4.1.1.1 Mata pencaharian 

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan 

utama KK rawan pangan di Desa Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten 

Semarang adalah sebagai petani padi dan beralih menjadi petani jagung 

pada saat musim kemarau selain sebagai petani, KK rawan pangan yang 

bekerja sebagai  buruh tani sangat banyak. Secara lebih rinci mengenai 

pekerjaan KK rawan pangan pada tahun 2008 di Desa Wiru, Kecamatan 

Bringin, Kabupaten Semarang diperoleh hasil seperti disajikan pada 

Tabel 4.1 berikut : 
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Tabel 4.1 Responden dirinci berdasarkan pekerjaan KK rumah 
tangga rawan pangan di Desa Wiru, Kecamatan 
Bringin,KabupatenSemarang 

 
Pekerjaan Responden 

RW Petani % Buruh  % 
Total % 

I 2 2,33 % 20 23,26 % 22 25,58 
II 1 1,16 % 13 15,12 % 14 16,28 
III 1 1.16 % 5 5,81 % 6 6,97 
IV 1 1,16 % 9 10,47 % 10 11,63 
V 14 16,28 % 11 12,80 % 25 29,07 

VI 1 1,16 % 8 9,29 % 9 10,47 
jumlah 20 23,25 % 66 76,75 % 86 100 

Sumber : Hasil Penelitian diolah 
  

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa dari 86 KK 

rawan pangan ada 20 orang (23,26 %) yang pekerjaannya sebagai petani, 

dari 20 responden yang mata pencahariannya sebagai petani 14 

responden berasal dari RW V yaitu dusun Jrebeng hal ini dikarenakan 

warga dusun Jrebeng rata-rata mempunyai lahan pertanian sehingga 

mereka lebih banyak mengolah tanah yang mereka miliki, namun 

demikian tanah yang dimiliki rata- rata kurang dari 0,5 hektar dan lahan 

tersebut tidak subur sehingga walaupun mereka punya tanah dan bekerja 

sebagai petani namun hanyalah petani gurem yang hasilnya masih jauh 

dari yang diharapkan, sedangkan 66 responden  (76,74 %) yang mata 

pencahariannya sebagai buruh tani, dari 86 responden tersebut 20 

responden (23,26%) berasal dari RW I, hal ini dikarenakan penduduk di 

RW I sebagian besar tidak memiliki lahan sehingga mereka hanya 

bekerja sebagai buruh tani saja. 
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4.1.1.2 Pekerjaan Sampingan 

 Tabel 4.2 Responden dirinci berdasarkan Pekerjaan Sampingan 

Jenis Pekerjaan RW 
Tdk punya Serabutan Buruh Pembantu Pedagang  

Total dlm %

I 18 20,93% 3 3,49% - - 1 1,16% -  22 25,58 
II 11 12,80% 2 2,32% - - - - 1 1,16% 14 16,28 
III 6 6,98% - - - - - - - - 6 6,69 
IV 8 9,30% 1 1,16% - - - - 1 1,16% 10 11,63 
V 21 24,41% 2 2,32% 2 2,32% - - - - 25 29,07 
VI 8 9,30% - - - - 1 1,16% - - 9 10,47 
Jml 72 83,72% 8 9,30% 2 2,32% 2 2,32% 2 2,32% 86 100 

Sumber : hasil penelitian yang diolah 

 Melihat Tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 86 responden sebanyak 72 

responden (83,72 %) tidak memiliki pekerjaan sampingan mereka hanya sebagai 

buruh tani ataupun petani saja angka tertinggi terdapat di RW V, sebanyak 8 

responden (9,30%) mempunyai pekerjaan sampingan sebagai pekerja serabutan 

tertinggi di RW I, 2 responden (2,32%) sebagai buruh tertinggi di RW, sebanyak 2 

responden (2,32%) sebagai pembantu rumah tangga dan sebanyak 2 responden 

(2,32%) berdagang. Tingginya jumlah KK rawan pangan yang tidak mempunyai 

pekerjaan sampingan menyebabkan sumber – sumber pendapatan yang diperoleh 

oleh rumah tangga  sedikit, karena mereka hanya mengandalkan pada pekerjaan 

pokok saja. Sementara itu besarnya pendapatan dari pekerjaan pokok juga rendah 

sehingga daya beli rumah tangga terhadap makanan rendah dan mengakibatkan 

terjadinya kerawanan pangan. 
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4.1.1.3 Tingkat Pendapatan 

Tabel 4.3 Responden dirinci berdasarkan tingkat pendapatan 

Sumber : Hasil penelitian yang diolah 

  Berdasarkan Tabel 4.3 di atas dari 86 KK rawan pangan sebagai 

responden ada 13 KK rawan pangan atau 15,12% yang mempunyai 

pendapatan kurang dari Rp 200.000 perbulan ini berarti termasuk 

golongan pendapatan rendah, dari 13 responden yang termasuk golongan 

ekonomi rendah 9 orang berasal dari RW V dan usia dari sembilan 

responden tersebut lebih dari 60 tahun. sedangkan 54 KK rawan pangan 

atau 62,79% mempunyai pendapatan Rp 200.000 – 350.000 perbulan ini 

berarti termasuk dalam golongan pendapatan sedang dan jumlah paling 

tinggi berada di RW  I. Sedangkan 18 KK rawan pangan atau 20,93% 

mempunyai penghasilan Rp 350.000- 500.000 termasuk dalam golongan 

menengah dan angka tertinggi berada di RW I. Sedangkan responden yang 

memiliki pendapatan Rp 500.000 – 650.000 sebanyak 1 orang atau 1,16% 

terdapat di RW I. Tingginya jumlah rumah tangga yang termasuk dalam 

golongan pendapatan  rendah, menyebabkan kurang terpenuhinya 

Tingkat Pendapatan Responden 

RW <Rp 
200.
000 

% 
Rp200.0
00 
350.000 

 
% 

Rp350.
000-
500.00
0 

% 
 

Rp 
500.000
- 
650.000 

% 

Total 

I 0 0 14 33,74 7 8,14 1 1,16 22 25,58% 
II 0 0 9 10,46 5 5,81   14 16,28% 
III 0 0 6 6,98 0 0   6 6,97 % 
IV 1 1,16 7 8,14 2 2,32   10 11,63% 
V 9 10,46 13 15,11 3 3,49   25 29,07% 
VI 3   3,49 5 5,81 1 1,16   9 10,47% 
∑ 13 15,12 54 62,79 18 20,93  1,16 86 100 % 
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kebutuhan pokok keluarga hal ini mengakibatkan kemampuan rumah 

tangga untuk membiayai pendidikan rendah, sehingga tingkat pendidikan 

rumah tangga rendah. Rendahnya pendapatan mengakibatkan daya beli 

rumah tangga terhadap pangan rendah, sementara sebagian besar 

pendapatan sudah digunakan untuk mencukupi kebutuhan makan namun 

makanan tersebut belum mampu untuk memenuhi kebutuhan makan 

keluarga yang cukup baik secara kualitas maupun kuantitas, sehingga 

menyebabkan kerawanan pangan dalam rumah tangga. Karena sebagian 

besar pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan makan maka 

rumah tangga tidak mampu untuk membeli aset- aset produktif untuk 

meningkatkan pendapatan rumah tangga.  

4.1.1.4 Tingkat Usia 

Tabel 4.4 Responden dirinci berdasarkan tingkat usia 

Tingkat usia RW 
< 30 Tahun 31-50 Tahun 51-70 Tahun 

Total 

I 1 1,16% 8 9,30% 13 15,75% 22 25,58% 
II 1 1,16% 10 11,63% 3 3,49% 14 16,28 % 
III 1 1,16% 4 4,65% 1 1,16% 6 6,97 % 
IV - 1,16% 3 3,49% 7 8,14% 10 11,63 % 
V - - 11 12,80% 14 16,28% 25 29,07 % 
VI 1 1,16% - - 8 9,30% 9 10,47 % 
Jmlh 4 4,65% 36 41,86% 46 53,49% 86 100 % 

Sumber : Hasil penelitian yang diolah 

Melihat  Tabel 4.4 dapat diketahui bahwa dari 86 responden 

sebanyak 4 responden (4,65%) tingkat usianya dibawah atau sama dengan 

30 tahun jumlah ini rata- rata sama untuk setiap RW, sebanyak 36 

responden (41,86%) berusia 31-50 tahun angka tertinggi di RW V, 

sedangkan sebanyak 46 responden atau (53,49%) berusia 51-70 tahun dan 
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jumlah tertinggi berada di RW V. Tingginya angka responden yang 

berusia 51 – 70 tahun disebabkan karena mereka yang usianya masih muda 

rata – rata merantau ke daerah lain karena mereka menganggap lapangan 

pekerjaan di daerahnya sedikit. Hal ini juga dikarenakan rendahnya 

kepemilikan aset yang mereka miliki sehingga tidak mampu mengelola 

aset untuk menghasilkan pendapatan. Karena pendidikan rata – rata  

masyarakat Desa Wiru yang rendah maka pekerjaan mereka di daerah 

perantauan sebagian besar hanya sebagai buruh pabrik, buruh bangunan 

dan pembantu rumah tangga. Tingkat pendapatan yang rendah ini 

menyebabkan terjadinya kerawanan pangan di Desa Wiru. 

4.1.1.5 Banyaknya tanggungan keluarga 

Tabel 4.5 Responden dirinci berdasarkan jumlah tanggungan 

keluarga 

Banyaknya Tanggungan Keluarga RW 
Tdk punya 1-3 4-6 

Total 

I - - 11 12,80% 11 12,80 22 25,58% 
II - - 5 5,81% 9 10,46% 14 16,28 % 
III 1 1,16% 4 4,65% 1 1,16% 6 6,97 % 
IV - - 8 9,30% 2 2,32% 10 11,63 % 
V 1 1,16% 13 15,12% 11 12,80% 25 29,07 % 
VI 3 3,49% 4 4,65% 2 2,32% 9 10,47 % 
Jmlh 5 5,81% 45 52,32% 36 41,86% 86 100 % 
Sumber : hasil penelitian yang diolah 

  Dari tabel 4.5 dapat diketahui bahwa dai 86 responden sebanyak 5 

responden (5,81%) tidak mempunyai tanggungan keluarga tertinggi di 

RW VI, sebanyak 45 responden (52,32%) mempunyai tanggungan 

keluarga sebanyak 1 – 3 orang angka tertinggi terdapat di RW V. 

Sedangkan sebanyak 36 responden (41,86%) mempunyai tanggungan 
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keluarga sebanyak 4-6 orang dengan angka tertinggi di RW I dan RW V. 

Tingginya jumlah tanggungan keluarga akan mempengaruhi pada 

kecukupan pemenuhan kebutuhan pokok dalam rumah tangga. Relatif 

tingginya jumlah tanggungan kelurga pada rumah tangga rawan pangan 

akan berdampak pada buruknya kualitas pangan dan gizi pada keluarga 

tersebut. Hal ini disebabkan karena jumlah makanan yang dimakan oleh 

keluarga besar dan miskin cenderung lebih kecil daripada keluarga yang 

kecil dengan tingkat pendapatan yang sama. Karena biaya untuk 

kebutuhan makan sudah sangat tinggi umumnya keluarga rawan pangan 

tidak mampu membagi pendapatannya untuk kebutuhan pendidikan 

akibatnya tingkat pendidikan keluarga rawan pangan rendah.  

4.1.1.6 Tingkat Pendidikan   

Tabel 4.6 Responden dirinci berdasarkan tingkat pendidikan  

Pendidikan Responden 
RW Tdk 

sklh 
% SD % SMP % SMA % jml % 

I 2 2,32 17 19,77 2 2,32 1 1,16 22 25,58 
II 6 6,98 6 6,98 2 2,32 0 0 14 16,28 
III 1 1,16 3 3,49 2 2,32 0 0 6 6,97  
IV 2 2,32 8 9,30 0 0 0 0 10 11,63 
V 14 33,74 10 11,62 1 1,16 0 0 25 29,07 
VI 7 8,74 2 2,32 0 0 0 0 9 10,47 

Jmlh 31 35,50 47 54,65 7 8,14 1 1,16 86 100  
Sumber : Hasil penelitian diolah 

 
Berdasarkan Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa dari 86 KK 

rawan pangan ada 31 KK rawan pangan (35,50 %) yang tidak pernah 

sekolah ataupun tidak tamat SD, angka tertinggi terdapat di Rw V atau 

dusun Jrebeng dikarenakan dusun jrebeng letaknya jauh dari SD yang 
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ada di Desa Wiru ada 47 KK rawan pangan (54,65 %) yang 

berpendidikan SD angka tertinggi terdapat di RW I, ada 7 KK rawan 

pangan (8,14 %) yang berpendidikan SMP, tiap RW rata-rata jumlahnya 

sama yaitu 2 orang  dan ada 1 KK rawan pangan (1,16%) yang 

berpendidikan SMA, terdapat di    RW I 

Tingkat pendidikan yang rendah pada keluarga rawan pangan erat 

kaitannya dengan pendapatan yang mereka punyai karena usia mereka 

yang kebanyakan sudah tidak produktif lagi dan mereka tidak 

mempunyai aset yang mampu menghasilkan pendapatan sehingga 

pendapatan keluarga rawan pangan rendah . Terbatasnya pendapatan 

mengakibatkan keluarga rawan pangan masih kesulitan untuk memenuhi 

kebutuhan primer seperti pangan sehingga pendidikan bukan prioritas 

mereka.  

4.1.1.7 Kepemilikan Aset Produktif 

Tabel 4.7 Responden dirinci berdasarkan kepemilikan aset yang 

dimiliki 

Kepemilikan Aset Produktif Rw 
Tdk 
memiliki 

1 jenis 2 jenis 3 jenis 
jml % 

I 3 3,49% 8 9,30% 10 11,62% 1 1,16% 22 25,58 
II 7 8,74% 4 4,65% 3 3,49% -  14 16,28 
III 5 5,81% 1 1,16% - 0 -  6 6,97  
IV 2 2,32% 5 5,81% 3 3,49% -  10 11,63 
V 12 13,95% 11 12,80

% 
2 2,32% -  25 29,07 

VI 5 5,81% 3 3,49% 1 1,16% -  
 

9 10,47 

Jml 34 39,53% 32 31,4% 19 22,09% 1 1,16% 86 100  
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Dari hasil penelitian pada Tabel 4.7 dapat diketahui bahwa 

responden yang mempunyai 3 aset produktif 1 orang atau 1,16% terdapat 

di RW I, yang memiliki 2 aset produktif  berjumlah 19 orang atau 

22,09% tertinggi di Rw I, responden yang memiliki 1 aset produktif 

berjumlah 32 orang atau 31,4% angka tertinggi terdapat di RW V, 

sedangkan responden yang tidak mempunyai aset produktif berjumlah 

34 orang atau 39,53 %.  Apabila diuangkan rata- rata aset yang mereka 

miliki yaitu sebesar Rp 5.000.000- 9.000.000 sebanyak 4 orang atau 

4,65%, Rp 1.000.000-5.000.000 sebanyak 30 orang atau 34,88%, 

sedangkan yang dibawah 1.000.000 sebanyak 52 orang atau 60,46%  

sebagian besar aset produktif yang mereka miliki adalah ternak unggas 

dan kambing. Umumnya mereka yang mempunyai ternak kambing 

berasal dari bantuan pemerintah melalui program Aksi Desa Mandiri 

Pangan. Sebagian besar lahan yang dimiliki oleh keluarga rawan pangan 

digunakan untuk pemukiman, sedangkan lahan untuk pertanian tidak 

mempunyai. Kendaraan yang banyak dimiliki oleh rumah tangga rawan 

pangan adalah sepeda, sementara itu peralatan yang bisa disewakan oleh 

keluarga rawan pangan adalah gerobak untuk pengangkutan, namun 

demikian besarnya sewa sangat kecil antara Rp 3.000 – 5.000 per hari. 

Rata – rata aset yang dimiliki oleh rumah tangga rawan pangan nilainya 

rendah apabila dinilai dengan uang. Seperti yang terlihat pada Tabel 4.8 

sebagai berikut 
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Tabel 4.8 Responden dirinci berdasarkan besarnya nilai aset produktif 

 

 

 

 

    Sumber: hasil penelitian yang diolah 

  Rendahnya kepemilikan aset rumah tangga rawan pangan 

disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang mereka peroleh, dengan 

pendapatan yang rendah tersebut mereka tidak mampu membeli aset – 

aset produktif yang mampu menambah pendapatan. Akibatnya 

kebutuhan mereka akan pangan dan pendidikan sulit untuk terpenuhi 

4.1.1.8 Rawan pangan 

  Rumah tangga rawan pangan adalah rumah tangga miskin yang 

akses mereka tehadap bahan pangan yang sesuai standar sulit didapat. 

Pada umumnya rumah tangga rawan pangan mengkonsumsi nasi walaupun 

demikian menu makanan setiap harinya tidak mampu memenuhi standar 

kebutuhan kalori yang dibutuhkan oleh tubuh. Menu makanan yang 

umumnya dimakan hanya dua jenis makanan saja misalnya nasi dengan 

sayur saja atau nasi dengan lauk saja, dalam sehari rata- rata responden 

makan 2 kali sehari. Rumah tangga rawan pangan tidak mampu 

menyediakan nasi untuk keluarga mereka bila musim kemarau tiba, 

sebagai pengganti nasi mereka mengkonsumsi jagung sebagai makanan 

pokok mereka sehari- hari, bahkan ada yang mencampur nasi dengan 

Besarnya Aset  Produktif bila diuangkan RW 
<1 juta 1 juta- 5 juta 5 juta-9 juta 

Total  % 

I 16 18,60% 5 5,81% 1 1,16% 22 25,58 
II 9 10,46% 5 5,81% - - 14 16,28  
III 6 6,98% - - - - 6 6,97  
IV 6 6,98% 4 4,6% - - 10 11,63  
V 11 12,80% 13 15,12% 1 1,16% 25 29,07  
VI 5 5,81% 3 3,49 1 1,16% 9 10,47  
Jmlh 53 61,63% 30 34,88% 3 3,49% 86 100  
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jagung untuk makanan  mereka sehari- sehari sepanjang tahun. 

Kemampuan responden untuk mengkonsumsi daging juga sangat rendah, 

menurut responden rata- rata mereka mengkonsumsi daging baik daging 

sapi, kerbau, ayam, ikan belum tentu 1 minggu sekali bisa 

mengkonsumsinya.  

4.1.1.9  Frekuensi Makan Responden 

  Frekuensi makan responden dalam sehari dapat dilihat dalam Tabel 4.9 

Tabel 4.9 Responden dirinci berdasarkan frekuensi makan dalam 1 

hari 

RW Makan 1X Makan 2X Makan 3 X Total  % 

I - - 14 16,28% 8 9,30% 22 25,58 

II - - 11 12,80% 3 3,49% 14 16,28  
III - - 3 3,49% 3 3,49% 6 6,97  

IV 1 1.16% 3 3,49% 6 6,98% 10 11,63  
V 2 2,32% 14 16,28% 9 10,46% 25 29,07  

VI - - 3 3,49% 6 6,98% 9 10,47  
Jml 3 3,49% 48 55,81% 35 40,70% 86 100  

               Sumber : Penelitain yang diolah 

  Dari hasil penelitian diketahui bahwa frekuensi makan keluarga 

rawan pangan setiap harinya dari 86 responden 48 responden menjawab 

keluarga mereka makan dua kali sehari(55,81%) angka tertinggi terdapat 

di RW I dan V, 35 responden menjawab keluarga mereka makan tiga 

kali sehari (40,70%) angka tertinggi di RW V, 3 responden menjawab 

keluarga mereka makan 1 kali sehari (3,49%) angka tertinggi di RW V. 

Rumah tangga yang memliki persediaan makanan pokok yang cukup 

umumnya mereka makan tiga kali sehari, sedangkan tingginya jumlah 
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keluarga rawan pangan yang makan dua kali sehari, bisa karena semata – 

mata hanya sebagai strategi agar persediaan makan mereka masih cukup 

sampai dengan panen berikutnya, akan tetapi bisa juga dikarenakan 

pendapatan mereka yang tidak mencukupi dalam membeli makanan 

untuk 3 kali makan perhari. 

4.1.1.10  Frekuensi Mengkonsumsi Daging per minggu 

   Tabel 4.10 Responden dirinci menurut frekuensi mengkonsumsi 

daging setiap minggunya 

 

 Sumber: Penelitian yang diolah 

 Kemampuan rumah tangga dalam menyediakan ataupun  

mengkonsumsi daging  baik daging sapi, kerbau, ayam,dan ikan  masih 

rendah dari 86 responden 20 responden menjawab mereka makan daging 

1 minggu sekali angka tertinggi terdapat di RW V rata- rata mereka 

mengkonsumsi daging ikan asin, sedangkan 66 responden menjawab 

belum tentu mereka 1 minggu sekali dapat mengkonsumsi daging angka 

tertinggi pada Rw I. Hal ini berkaitan dengan pendapatan yang diterima 

oleh rumah tangga rawan pangan. Karena pendapatan yang rendah 

mereka hanya mampu membeli makanan pokok saja dan lauk ala 

Frekuensi Mengkonsumsi daging 
per minggu 

Rw 

<1 kali 1 kali 

Total % ket 

I 17 19,77% 5 5,81% 22 25,58 
II 13 15,12% 1 1,16% 14 16,28 
III 6 6,98% - - 6 6,97 
IV 7 8,14% 3 3,49% 10 11,63 
V 15 17,44% 10 11,63% 25 29,07 
VI 8 9,30% 1 1,16% 9 10,47 
Jml 66 76,74% 20 23,25% 86 100 

Jenis 
daging 
yang 
umumnya 
dikonsums
i adalah 
ikan asin. 
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kadarnya tanpa memperhatikan kandungan gizi dan protein dalam 

makanan tersebut. Jumlah tanggungan keluarga yang banyak juga 

berpengaruh terhadap kualitas makanan keluarga, dengan pendapatan 

yang rendah untuk menyama ratakan jumlah makanan yang dikonsumsi 

oleh anggota keluarga maka jenis makanan yang dikonsumsi hanya 

seadanya saja yang penting cukup untuk semua anggota keluarga. 

Dengan alasan tersebut frekuensi mengkonsumsi daging rumah tangga 

rawan pangan rendah.    

4.1.1.11 Jenis Menu Makanan Sehari- hari 

Tabel 4.11 Responden dirinci Berdasarkan Jenis Menu Makanan 

Sehari- hari 

Menu makan sehari- hari Rw 
2 jenis 3 jenis 

jml % keterangan 

I 8 9,30% 14 16,28% 22 25,58 
II 6 6,98% 8 9,30% 14 16,28  
III 3 3,49% 3 3,49% 6 6,97  
IV 5 5,81% 5 5,81% 10 11,63  
V 12 13,95% 13 15,12% 25 29,07  
VI 6 6,98% 3 3,49% 9 10,47  
Jml 40 46,51% 46 53,49% 86 100  

Meskipun rata-rata 
responden 
mengkonsumsi 3 
jenis makanan namun 
kandungan gizinya 
kecil 

Sumber: Penelitian yang diolah  

  Rumah tangga dalam menyediakan ataupun mengkonsumsi 

makanan ternyata masih jauh dari standar 4 sehat lima sempurna dari 86 

responden 40 responden menjawab bahwa sehari harinya mereka 

mengkonsumsi 2 jenis makanan yaitu makanan pokok (nasi, jagung, 

campuran nasi dengan jagung) dengan lauk atau sayur saja angka 

tertinggi terdapat di RW V hal ini dikarenakan selain pendapatan 
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responden yang kecil juga karena letak RW V yang jauh dari pasar, 

sedangkan 46 responen menjawab dalam sehari- harinya mereka 

mengkonsumsi 3 jenis makanan yaitu makanan pokok, sayur, dan lauk 

anga tertinggi di RW I. 

 Banyaknya jumlah buruh karena rendahnya tingkat pendidikan, 

tidak adanya aset produktif yang mampu menghasilkan pendapatan 

sehingga tingkat pendapatan rendah dan daya beli terhadap pangan 

rendah, banyaknya jumlah tanggungan keluarga berdamapak pada 

kualitas dan kuantitas makanan yang di konsumsi oleh rumah tangga 

rawan pangan sehari – hari.   

4.2    Metode Analisis Data 

   Dalam penelitian ini untuk menganalisis data menggunakan model 

regresi linier berganda dan analisis SWOT, dimana dalam analisis 

regresi linier berganda tersebut akan diuji pengaruh antara masing- 

masing variabel terhadap kerawanan pangan yang terjadi di Desa Wiru. 

Namun sebelumnya akan diuji terlebih dahulu, dimana syarat 

dilakukannya regresi apabila data- data tersebut memenuhi uji asumsi 

klasik.  

4.2.1 Hasil Uji Asumsi Klasik 

4.2.1.1 Uji Normalitas 

Hasil perhitungan normalitas data pada lampiran menunjukkan 

bahwa penyebaran plot berada di sekitar dan sepanjang garis
045 . 

Dengan demikian menunjukkan bahwa data-data pada variabel 



 

 

61

penelitian berdistribusi normal. Lebih jelasnya penyebaran plot tersebut 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini 
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 Gambar 4.1 Sebaran Plot pada Uji normalitas data 
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Gambar 4.1 Sebaran Plot pada Uji normalitas data 
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Hasil uji normalitas data pada lampiran menunjukkan bahwa dalam 

histogram atau kurva, titik 0 memotong tepat ditengah, sehingga sisi kiri 

dan kanan jika dilihat akan sama atau seimbang sehingga data tersebut 

bisa dikatakan normal. 

4.2.1.2 Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara 

variabel bebas. Uji multikolinieritas mengggunakan nilai tolerance dan 

VIF (Variance Inflation Factor). 

Tabel 4.12 

Coefficientsa

-.629 -.389 -.287 .650 1.540
-.544 -.394 -.291 .798 1.254

-.506 -.327 -.235 .776 1.289

Tingkat Pendapatan
Tingkat Pendidikan
Kepemilihan Aset
Produktif

Model
1

Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Kerawanan Pangana. 
 

 
Perhitungan nilai Variance Inflation Factor (VIF) menunjukkan 

tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai VIF lebih dari 10%. Jadi 

dapat dikatakan tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam 

model regresi 

4.2.1.3 Uji Heterokedastisitas 

Berdasarkan hasil analisis dengan program komputasi SPSS for 

Windows release 12 diperoleh scatter plot yang tidak membentuk pola 

tertentu, maka model regresi tidak memiliki gejala heterokedastisitas. 

Lebih jelasnya pola scatter plot dari hasil perhitungan diperlihatkan di 

bawah ini  
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Gambar  4.2 Scatter Plot pada Uji Heterokedastisitas 

Berdasarkan ketiga uji asumsi klasik di atas menunjukkan bahwa 

model regresi berganda yang diperoleh tidak mengalami penyimpangan 

asumsi klasik sehingga efisien untuk menggambarkan bentuk hubungan 

antar variabel penelitian. 

4.2.2 Analisis Regresi Linier Berganda 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh 

variabel pendapatan (X1), pendidikan (X2), dan kepemilikan aset 

produktif (X3) terhadap kerawanan pangan (Y) dengan menggunakan 

program SPSS for windows release 12, maka diperoleh hasil sebagai 

berikut 

 

 

 

-3 -2 -1 0 1 2

Regression Standardized Predicted Value

-3 

-2 

-1 

0

1

2 

3

Regression Studentized 

Residual 

Dependent Variable: Kerawanan Pangan

Scatterplot



 

 

64

Tabel 4.13 Output Regresi tabel coefficients 

Coefficientsa

20.955 .640 32.764 .000
-.253 .066 -.356 -3.820 .000
-.531 .137 -.326 -3.877 .000

-.398 .127 -.267 -3.130 .002

(Constant)
Tingkat Pendapatan
Tingkat Pendidikan
Kepemilihan Aset
Produktif

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kerawanan Pangana. 
 

Berdasarkan perhitungan diperoleh koefisien regresi yaitu   Y = 

20,955 -  0,253X1 - 0,531X2 - 0,398X3. Persamaan regresi tersebut 

mempunyai makna sebagai berikut: 

 (1) Konstanta = 20,955 

Jika variabel pendapatan, pendidikan dan kepemilikan aset produktif = 

0 maka kerawanan pangan  di Desa Wiru, Kecamatan Bringin, 

Kabupaten Semarang sebesar 20,955 satuan 

(2) Koefisien X1 (Pendapatan) = -0,253 

Jika pendapatan mengalami peningkatan sebesar satu satuan, 

sementara pendidikan dan kepemilikan aset produktif dianggap tetap 

maka akan menyebabkan penurunan kerawanan pangan di Desa Wiru, 

Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang  sebesar -0,253 satuan 

(3) Koefisien X2 (Pendidikan) = -0,531 

Jika pendidikan mengalami peningkatan sebesar satu satuan, sementara 

pendapatan dan kepemilikan aset produktif dianggap tetap maka akan 

menyebabkan penurunan kerawanan pangan di Desa Wiru, Kecamatan 

Bringin, Kabupaten Semarang  sebesar sebesar -0,531 satuan. 



 

 

65

(4) Koefisien (X3) Kepemilikan Aset produktif = -0,98 

Jika kepemilikan aset produktif mengalami peningkatan sebesar satu 

satuan, sementara pendidikan dan pendapatan dianggap tetap maka 

akan menyebabkan penurunan kerawanan pangan di Desa Wiru, 

Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang  sebesar -0,98 satuan 

4.2.3 Pengujian Hipotesis 

1. Hipotesis yang diajukan 

  Hipotesis yang diajukan dalam penelitian faktor- faktor yang 

mempengaruhi kerawanan pangan rumah tangga miskin di Desa Wiru, 

Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang adalah: 

Variabel bebas pendapatan, pendidikan, dan kepemilikan aset 

produktif bersama- sama berpengaruh secara signifikan terhadap Variabel 

terikat  kerawanan pangan baik secara bersama- sama maupun secara 

parsial. 

2. Rumusan Hipotesis 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 

Ha : 0≠β  

Ada pengaruh pendapatan, pendidikan, kepemilikan aset produktif 

terhadap kerawanan pangan rumah tangga miskin di Desa Wiru, 

Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang secara parsial maupun simultan. 

Ho : 0=β  

Tidak ada pengaruh pendapatan, pendidikan, kepemilikan aset produktif 

terhadap kerawanan pangan rumah tangga miskin di Desa Wiru, 
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Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang secara parsial maupun bersama- 

sama. Dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Jika F hitung lebih besar dari F tabel maka Ho ditolak, Ha diterima atau 

jika koefisien F hitung < 0,05 maka Ho ditolak Ha diterima 

2. Jika t hitung lebih besar dari t tabel maka Ho ditolak, Ha diterima 

Ha : 0≠β  

Ho : 0=β  

3 Metode Uji Hipotesis 

  Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini 

adalah dengan pengujian secara bersama- sama atau uji F dan pengujian 

secara parsial atau uji t. Uji F adalah pengujian secara bersama- sama antara 

variabel bebas dan variabel terikat dengan tujuan utuk mengetahui pengaruh 

variabel secara bersama- sama, sedangkan uji t adalah pengujian masing- 

masing variabel dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh masing- masing 

variabel. 

4 Cara pengujian Hipotesis 

a.  Pengujian secara bersama-sama (Uji F) 

Uji hipotesis secara bersama-sama (Uji F) antara variabel bebas dalam 

hal ini antara pendapatan (X1), pendidikan (X2), kepemilikan aset produktif 

(X3), dan kerawanan pangan (Y). Hasil analisis secara bersama-sama 

berdasarkan hasil analisis dengan bantuan program SPSS versi 12 diperoleh 

hasil.  
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Tabel 4.14 uji F statistis 

ANOVAb

128.466 3 42.822 31.695 .000a

110.789 82 1.351
239.256 85

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Kepemilihan Aset Produktif, Tingkat Pendidikan, Tingkat
Pendapatan

a. 

Dependent Variable: Kerawanan Panganb. 
 

Model Summaryb

.733a .537 .520 1.16236
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Kepemilihan Aset Produktif,
Tingkat Pendidikan, Tingkat Pendapatan

a. 

Dependent Variable: Kerawanan Panganb. 
 

 
  Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 12.0 for 

Windows dapat diketahui bahwa F hitung 31.695 dengan nilai probabilitas 

0,00. Karena nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima. Jadi dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara 

pendapatan (X1), pendidikan (X2), kepemilikan aset produktif (X3) secara 

bersama-sama terhadap kerawanan pangan (Y). 

b.Pengujian secara Parsial (Uji t) 

 Uji parsial ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah masing-masing 

variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat. 
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Tabel 4.15 Hasil Perhitungan t 

Coefficientsa

20.955 .640 32.764 .000
-.253 .066 -.356 -3.820 .000
-.531 .137 -.326 -3.877 .000

-.398 .127 -.267 -3.130 .002

(Constant)
Tingkat Pendapatan
Tingkat Pendidikan
Kepemilihan Aset
Produktif

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Kerawanan Pangana. 
 

5 Hasil Uji Hipotesis  

 Dari hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 12.0 

dapat diketahui bahwa hasil uji t untuk variabel pendapatan (X1) diperoleh hasil 

t hitung sebesar -3,820 dengan probabilitas sebesar 0,00. Nilai probabilitas lebih 

kecil dari 0,05 dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat 

dikatakan bahwa ada pengaruh antara pendapatan (X1) terhadap kerawanan 

pangan (Y). Hasil uji t untuk variabel pendidikan (X2) diperoleh hasil t hitung 

sebesar -3,877 dengan probabilitas sebesar 0,00. Nilai probabilitas lebih kecil 

dari 0,05 dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat dikatakan 

bahwa ada pengaruh antara pendidikan (X2) terhadap kerawanan pangan (Y). 

Hasil uji t untuk variabel kepemilikan aset produktif (X3) diperoleh hasil t 

hitung sebesar -3,130 dengan probabilitas sebesar 0,02. Nilai probabilitas lebih 

kecil dari 0,05 dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat 

dikatakan bahwa ada pengaruh antara kepemilikan aset produktif (X3) dengan 

kerawanan pangan (Y). 
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6 Keputusan Hipotesis 

Pengujian hipotesis menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun 

secara parsial tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan kepemilikan aset 

produktif berpengaruh terhadap kerawanan pangan rumah tangga miskin di 

Desa Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang sehingga ini sesuai 

dengan dugaan awal bahwa ada pengaruh antara tingkat pendapatan, tingkat 

pendidikan dan kepemilikan aset produktif terhadap kerawanan pangan rumah 

tangga miskin di Desa Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. 

4.2.3 Koefisien Determinasi 

Hasil dari analisis besarnya determinasi (R 2 ) untuk mengukur ketepatan 

yang paling baik dari analisis linier berganda dapat diketahui hasilnya dari tabel 

summary, diperoleh nilai R= 0,733 dan koefisien determinasi (Rsquare) sebesar 

0,520 Hal ini menunjukkan pengertian bahwa kerawanan pangan (Y) 

dipengaruhi sebesar 52 % oleh variabel pendapatan (X1), variabel pendidikan 

(X2), dan variabel kepemilikan aset produktif (X3), sedangkan sisanya (100%-

52%=48%) dipengaruhi faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 
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4.2.3.Analisis SWOT Untuk Menentukan Strategi Penanggulangan     

Kerawanan Pangan di Desa Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten 

Semarang  

4.2.3.1. Aspek Internal 

Tabel 4.8 
Faktor-Faktor Strategi Internal 

 
Faktor-faktor 

Strategi internal Bobot Rating Skor Komentar 
Kekuatan 
1.Sumberdaya alam 

potensial 
 
  
2. Rumah tangga 

mempunyai banyak 
tenaga kerja  

 
 
3.masyarakat mempunyai 

rasa gotong royong 
tinggi 

 
 
 
 
4.Keterbukaan terhadap 
    inovasi tinggi 
 

 
0,17 

 
 
 

0.19 
 
 
 
 

0,18 
 
 
 
 
 

0.17 

 
3 
 
 
 
4 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 

 
0,51 

 
 
 

0,76 
 
 
 
 

0,54 
 
 
 
 
 

0,51 

 
Hendaknya bisa diolah 
dan dimanfaatkan secara 
maksimal 
 
Banyaknya tenaga kerja 
harus diikuti dengan 
peningkatan kemampuan 
SDM pula 
 
Walaupun kesadaran 
tinggi namun masih 
kesulitan menentukan 
cara untuk mengatasi 
kerawanan pangan 
 
Hal yang penting dalam 
menerima program- 
program baru dari 
pemerintah 

Kelemahan 
1. rumah tangga 

kertagntung pada 
usaha pertanian 

 
2. Pemanfaatan lahan 

belum optimal 
 
 
 
3. Kemampuan SDM 

rendah 
 
 

 
 
 

4. Kepemilikan lahan 
rata- rata rendah 

 
0,07 

 
 
 

0,07 
 
 
 
 

0,07 
 
 
 
 
 

 
0,08 

 
 
 
 

 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 

 
 

2 

 
0,07 

 
 
 

0,07 
 
 
 
 

0,07 
 
 
 

 
 
 

0,16 

 
Sektor lain menjadi tidak 
berkembang 
 
Karena keterbatasan 
teknologi dan 
kemampuan masyarakat  
masih rendah 
 
 
Rendahnya kemampuan 
SDM dikarenakan 
ketidaka mampuan 
masyarakat untuk 
mendapatkan layanan 
pendidikan 
 
Rata- rata masyarakat 
desa wiru hanya sebagai 
buruh tani 

TOTAL 1,00  2,69  
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4.2.3.2. Aspek Eksternal 

Tabel 4.9 
Faktor-Faktor Strategi Eksternal 

 
Faktor-faktor 

Strategi eksternal Bobot Rating Skor Komentar 
Peluang 
1.Adanya lembaga penyedia 

permodalan dan sarana 
produksi 

 
 
 
 
2. Kelembagaan masyarakat 

desa yang mendukung 
 
 
 
 
 
3. Adanya program dari 

pemerintah (BLT, raskin, 
BOS) 

 
4. Akses transportasi mudah 

 

 
0,17 

 
 
 
 
 
 

0,18 
 
 
 
 
 
 
 

0,18 
 

 
0,18 

 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 

 
4 

 
0,51 

 
 
 
 
 
 

0,72 
 
 
 
 
 
 
 

0,54 
 

 
0,72 

 
Harus bisa 
dimanfaatkan 
sebaik- baiknya 
karena sangat 
membantu 
masyarakat 
 
Lembaga 
masyarakat juga 
sangat berperan 
penting dalam 
mewujudkan 
ketahanan pangan 
dalam masyarakat 
 
Sangat membantu 
masyarakat 
 
Dengan transportasi 
yang mudah maka 
membantu 
masyarakat dalam 
melakukan 
hubungan dengan 
masyarakat luar 

Ancaman 
1.Semakin meningkatnya harga 

kebutuhan pokok 
 
 
 
 
2. Tidak stabilnya harga- harga 

produksi 
 
 
 
 
 
3. Penurunan daya dukung 

lahan 
 
 
 
 
4. Sempitnya lapangan kerja  

 
0,07 

 
 
 
 
 

0,07 
 
 
 
 
 
 

0,07 
 
 
 
 
 

0,8 

 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
2 

 
0,07 

 
 
 
 
 

0,07 
 
 
 
 
 
 

0,07 
 
 
 
 
 

0,16 

 
Hal ini semakin 
memperkeruh 
keadaan dan 
menambah beban 
masyarakat 
 
Perlu adanya 
informasi pasar agar 
masyarakat dapat 
mengetahui apa 
yang diinginkan 
pasar 
 
Jumlah lahan yang 
semakin 
memberatkan 
masyarakat untuk 
berproduksi.  
 
Inilah yang 
memyebabkan 
tingginya angka 
pengangguran 
 

TOTAL   2,86  
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4.2.4.3. Internal – Eksternal Matrik 

 Dari total skor yang diperoleh, yaitu faktor strategis Internal 2,69 

sehingga menandakan strategi internal desa ini pada pertumbuhan rata-

rata. Fator strategis eksternal 2,86 artinya strategi eksternal desa masih 

dalam tingkat pertumbuhan. Faktor strategi internal- eksternal yang 

tergambarkan pada matrik diatas akan dimasukkan dalam matrik internal 

dan eksternal dengan titik koordinat terletak pada daerah pertumbuhan V 

seperti ditunjukan pada gambar 8 Internal-Eksternal Matriks (Rangkuty, 

2006:25), dalam kasus ini berarti strategi pemecahan masalah harus 

melalui intergrasi horizontal. 

                                             Total Skor Faktor Strategi  Internal 
 
                                       
      Kuat              Rata-rata         Lemah 
             
 

4.0                      3.0                  2.0                    
1.0 

           
  

Tinggi 
                          
    
  3.0 

Total skor faktor  
strategisEksternal                                                

                                    
menengah       

                                       
   2.0                    

 
                              

              
                            Rendah 

                  1.0                                                                  
Gambar 4.3 Internal – Eksternal Matriks 

I 
Pertumbuhan

II 
Pertumbuhan  

III 
Penciutan 
 

IV 
Stabilitas 

V 
Pertumbuhan 
 
Stabilitas 

VI 
Penciutan 

VII 
Pertumbuhan

VIII 
Pertumbuhan 

IX 
Likuidasi 
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 Keterangan : 

I     : Strategi konsentrasi melalui integrasi vertikal 

II    : Strategi konsentrasi melalui integrasi horisontal 

III  : Strategi turnaround 

IV  : Strategi stabilitas 

V :  Strategi konsentrasi melalui integrasi horisontal atau stabilitas (tidak 

ada perubahan dalam pendapatan) 

VI :   Strategi divestasi 

VII :  Strategi diversifikasi 

VIII : Strategi diversifikasi konsentrik 

IX :    Strategi likuiditas (tidak berkembang) 

Matrik-matrik diatas dipergunakan untuk mengetahui strategi yang 

tepat untuk menanggulangi kerawanan pangan rumah tangga miskin di 

Desa Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. Dari matrik di atas 

diketahui bahwa skor untuk strategi eksternal adalah dan skor 2,86 

sedangkan untuk strategi internal adalah 2,69 dan dapat dilihat dalam 

matrik IE terdapat dalam pertumbuhan V yaitu strategi konsentrasi melalui 

integrasi horisontal atau stabilitas adalah suatu kegiatan untuk mengatasi 

kerawanan pangan dengan cara mengadakan konsentrasi pada program 

yang ingin dicapai, dengan berdasarkan kekuatan atau pertumbuhan dari 

rumah tangga itu sendiri 
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4.2.4.4.  Analisis Matriks SWOT 

  Tabel 4.9 
            Analisis Matriks SWOT 
 

STRENGHT (S) WEAKNESSES (W) 
Faktor Internal 

 
 
 
 
 
 
 
 
Faktor Eksternal 

Kekuatan 
1. Rumah tangga 

mempunyai banyak 
tenaga kerja 

2. Jumlah anggota 
keluarga banyak 

3. Masyarakat 
mempunyai rasa 
gotong royong tinggi 

4. Keterbukaan terhadap 
inovasi tinggi 

1. Sangat tergantung 
dengan usaha pertanian

2. Kepemilikan lahan 
rata- rata rendah 

3. Kemampuan SDM 
rendah 

4. Pemanfaatan lahan 
belum maksimal 

OPPORTUNITY (O) STRATEGI SO STRATEGI WO 
1.Adanya lembaga 

penyedia permodalan 
dan sarana produksi 

2. kelembagaan 
masyarakat desa yang 
mendukung 

3. Adanya program dari 
pemerintah (BLT, 
raskin, BOS) 

4. Akses transportasi 
mudah 

1.Revitalisasi sistem 
kelembagaan dan 
system ketahanan 
pangan masyarakat  
seperti lumbung desa, 
pengembangan 
pemanfaatan 
pekarangan 

2. Pengembangan 
teknologi melalui 
kerja sama dengan 
penyuluh dan peneliti 

1. Peningkatan kapasitas 
SDM, dan 
pendampingan bagi 
masyarakat 

2. Pengembangan 
kapasitas kerja sama 
eksternal dengan 
lembaga lain. 

TREATH (T) STRATEGI ST STRATREGI WT 
1.Semakin meningkatnya 

harga kebutuhan pokok 
2. Tidak stabilnya harga- 

harga produksi 
3. Penurunan daya 

dukung lahan 
4. Sempitnya lapangan 

kerja 

1. Meningkatkan fasilitas 
masyarakat seperti 
informasi pasar, akses 
terhadap pasar, sarana 
produksi, permodalan, 
kerjasama kemitraan 

2. Optimalissi 
pemanfaatan 
sumberdaya dengan 
pendekatan multi 
fungsi pertanian, 

1. Memberikan 
ketrampilan, pelatihan 
manajemen dan 
pemanfaatan teknologi 
tepat guna 

2. Memberikan informasi 
harga saprodi, harga 
komoditi, dan 
kebutuhan pasar akan 
produk pertanian 
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4.2.4.5 Formula dan strategi 

Dalam analisis internal-eksternal matriks, strategi yang digunakan 

untuk menanggulangi kerawanan pangan di Desa Wiru, Kecamatan 

Bringin, Kabupaten Semarang adalah dengan strategi integrasi horizontal 

dan stabilitas, artinya strategi tersebut dijalankan dengan mengadakan 

konsentrasi pada program yang ingin dicapai, dengan berdasarkan 

kekuatan atau pertumbuhan dari rumah tangga itu sendiri. Berdasarkan 

matrik SWOT strategi ini berada pada strategi SO, hal ini dapat diketahui 

dari perhitungan sebagai berikut: 

1. Mencari rata – rata jumlah rating  

Rata – rata jumlah rating kekuatan (RS)  = 13 / 4 = 3,25 

Rata – rata jumlah rating kelemahan (RW) = 5 / 4 = 1,25 

Rata – rata jumlah rating peluang (RO)  = 14 / 4 = 3,50 

Rata – rata jumlah rating ancaman (RT) = 5 / 4 = 1,25  

RS – RW = 3,25 – 1,25 = 2 

RO – RT = 3,50 – 1,25 = 1,25 

2. Menentukan letak kuadran 

 Letak titik koordinat  berada pada kuadran 1  maka mendukung 

starategi   agresif, artinya rumah tangga mempunyai peluang dan 

kekuatan, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan 

demikian menggunakan strategi SO  

Dengan demikian maka strategi yang diambil adalah .Revitalisasi 

sistem kelembagaan dan sistem ketahanan pangan masyarakat  seperti 
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lumbung desa, pengembangan pemanfaatan pekarangan pengembangan 

teknologi melalui kerja sama dengan penyuluh dan peneliti 

Berdasarkan analisis matriks SWOT, maka dapat diajukan beberapa 

strategi untuk menanggulangi kerawanan pangan yang terjadi di Desa 

Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang sebagai berikut: 

1. Revitalisasi sistem kelembagaan dan system ketahanan pangan 

masyarakat  seperti lumbung desa, pengembangan pemanfaatan 

pekarangan 

2. Pengembangan teknologi pertanian melalui kerja sama dengan 

penyuluh dan peneliti 

3. Peningkatan kapasitas SDM, dan pendampingan bagi masyarakat agar 

masyarakat lebih mandiri dan dapat mencari peluang- peluang usaha 

lain di luar pertanian 

4. Pengembangan kapasitas kerja sama eksternal dengan lembaga lain 

seperti lembaga keuangan desa dan koperasi 

5. Meningkatkan fasilitas masyarakat seperti informasi pasar, akses 

terhadap pasar, sarana produksi, permodalan, kerjasama kemitraan 

6. Optimalissi pemanfaatan sumberdaya dengan pendekatan multi fungsi 

pertanian.  

7. Memberikan ketrampilan, pelatihan manajemen, dan pemanfaatan 

teknologi tepat guna 

8. Memberikan informasi harga saprodi, harga komoditi, dan kebutuhan 

pasar akan produk pertanian 
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4.3.    Pembahasan 
    4.3.1  Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kerawanan Pangan Rumah 

Tangga Miskin di Desa Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten 

Semarang 

  Dari hasil penelitian, regresi yang diperoleh yaitu Y = 20,955 -  

0,253X1 - 0,531X2 - 0,398X3. artinya jika tingkat pendapatan, tingkat 

pendidikan dan kepemilikan aset naik 1 skor maka kerawanan pangan 

akan turun sebesar 0,253X1 - 0,531X2 - 0,398X3 demikian juga sebaliknya 

jika tingkat pendapatan, tingkat pendidikan dan kepemilikan aset turun 1 

skor maka akan terjadi kerawanan pangan sebesar  0,253X1 - 0,531X2 - 

0,398X3. 

  Koefisien regresi parsial antara pendapatan dengan kerawanan 

pangan di Desa Wiru, Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang sebesar -

0,253, koefisien regresi parsial antara pendidikan dengan kerawanan 

pangan di Desa Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang sebesar -

0,531, dan koefisien regresi parsial antara kepemilikan aset produktif 

dengan kerawanan pangan di Desa Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten 

Semarang sebesar -0,398.  

  Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-

sama pendapatan, pendidikan dan kepemilikan aset produktif berpengaruh 

terhadap kerawanan pangan di Desa Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten 

Semarang dibuktikan dari hasil uji F sebesar 31, 695 yang memperoleh 

signifikansi 0,00. Secara parsial pendapatan berpengaruh terhadap 
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kerawanan pangan sebesar-3,820 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00. 

Pendidikan berpengaruh terhadap kerawanan pangan sebesar -3877 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,00. Sedangkan kepemilikan aset produktif 

juga berpengaruh terhadap kerawanan pangan sebesar -3,130 dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,02. dengan ini dapat diketahui bahwa 

masing- masing variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. 

4.3.1.1 Tingkat Pendapatan 

 Tingkat pendapatan yang semakin rendah menyebabkan tingkat 

kerawanan pangan semakin tinggi hal ini sesuai dengan komponen kondisi 

kerawanan pangan menurut FAO dan UU No. 7 tahun 1996 tentang 

pangan dimana kondisi rawan pangan ditunjukkan dengan rumah tangga 

tidak mempunyai akses ekonomi (penghasilan tidak memadai atau harga 

pangan tidak terjangkau) untuk memperoleh pangan yang cukup baik 

kuantitas maupun kualitas hal ini disebabkan karena rumah tangga rawan 

pangan mempunyai daya beli yang rendah. Umumnya keluarga yang 

mempunyai penghasilan rendah mempergunakan sebagian besar 

pendapatannya untuk membeli makanan dan tentu jumlah uang yang 

dibelanjakan juga rendah, dengan demikian besarnya pendapatan 

menentukan daya beli rumah tangga terhadap pangan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata- rata penghasilan rumah 

tangga rawan pangan antara Rp 200.000- Rp 350.000 per bulan sedangkan 

besarnya pengeluaran untuk kebutuhan pangan per hari sebanyak 57% 

responden menjawab antara Rp 5.000- 10.000 dari hasil ini dapat diketahui 
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bahwa sebagian besar pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga 

rawan pangan digunakan untuk membeli bahan makanan. Dengan 

demikian maka tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kerawanan 

pangan di Desa Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.  

4.3.1.2. Tingkat Pendidikan 

 Tingkat pendidikan yang semakin rendah menyebabkan angka 

kerawanan pangan akan semakin tinggi hal ini seperti teori 

Suhardjo,(http://damandiri.or.id/file/wahidipbtinjauan.pdf) yang 

menyatakan bahwa kerawanan konsumsi pangan dipengaruhi oleh 

rendahnya tingkat pendidikan dimana perilaku konsumsi makanan 

seseorang atau keluarga sangat erat dengan wawasan atau cara pandang 

yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka 

pengetahuan tentang gizi juga akan tinggi, selain itu tingkat pendidikan 

yang rendah juga akan berpengaruh terhadap usaha rumah tangga dalam 

mendapatkan mata pencaharian yang layak, umumnya masyarakat  yang 

tingkat pendidikannya rendah adalah masyarakat yang tingkat 

pendapatannya rendah sehingga kemampuan daya beli terhadap pangan 

juga rendah. 

 Hasil penelitian menunjukkan sebesar 54,65% keluarga rawan pangan 

yang menjadi responden tingkat pendidikannya adalah SD, sedangkan 

35,5% tidak sekolah atau tidak lulus SD, 8,14% lulus SMP dan 1,16% 

lulus SMA dengan demikian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan 
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berpengaruh terhadap kerawanan pangan di Desa Wiru, Kecamatan 

Bringin, Kabupaten Semarang. 

4.3.1.3  Kepemilikan Aset Produktif 

 Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki masyarakat dan 

mempunyai manfaat ekonomi dan sosial yang dihitung dalam satuan uang, 

adapun aset produktif yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah lahan 

pertanian, kendaraan, ternak serta peralatan lainnya yang menghasilkan 

pendapatan.  Kepemilikan aset produktif yang semakin rendah akan 

menyebabkan kerawanan pangan yang lebih tinggi, kepemilikan aset 

produktif lebih mengarah pada tingkat pendapatan rumah tangga, bila 

pendapatan rendah maka daya beli terhadap pangan juga rendah, dimana 

menurut (suryana,2003:94) rumah tangga miskin atau dalam penelitian ini 

rumah tangga rawan pangan terbentuk apabila dengan aset yang dimiliki 

tidak mampu menghasilkan pendapatan. 

 Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 39,53% rumah tangga rawan 

pangan tidak memiliki aset produktif, 31,4% memiliki 1 jenis aset 

produktif  dari yang disebutkan diatas tadi, 22,09% mempunyai 2 jenis 

aset produktif dan 1,16% mempunyai 3 aset produktif. Dengan demikian 

kepemilikan aset produktif berpengaruh terhadap kerawanan pangan di 

Desa Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang.  

 Hasil dari model summary pada Tabel 4.14 diperoleh nilai R= 0,52. 

Hal ini menunjukkan pengertian bahwa kerawanan pangan (Y) 

dipengaruhi sebesar 52 % oleh variabel pendapatan (X1), variabel 
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pendidikan (X2), dan variabel kepemilikan aset produktif (X3), sedangkan 

sisanya (100%-52%=48%) dipengaruhi faktor lain yang tidak dibahas 

dalam penelitian ini. 

 Bentuk pengaruh antara pendapatan, pendidikan, dan kepemilikan aset 

produktif terhadap kerawanan pangan di Desa Wiru, Kecamatan Bringin, 

Kabupaten Semarang adalah pengaruh negatif yang ditunjukkan dari 

harga-harga koefisien regresi maupun koefisien korelasi yang bertanda 

negatif. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa jika variabel 

pendapatan, pendidikan dan kepemilikan aset produktif ditingkatkan maka 

akan diikuti dengan menurunnya angka kerawanan pangan di desa Wiru, 

Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. dan sebaliknya, jika variabel 

pendapatan, pendidikan dan kepemilikan aset produktif menurun maka 

akan diikuti dengan meningkatnya angka kerawanan pangan di Desa Wiru, 

Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. 

4.3.2. Strategi untuk mengatasi kerawanan pangan yang rumah tangga miskin di 

Desa Wiru, Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. 

 Pelaksanaan suatu program harus dilakukan analisis, dalam hal ini 

analisis SWOT. Analisis ini dilihat dari strength (kekuatan), weakness 

(kelemahan), opportunity (peluang) dan threat (ancaman). Kekuatan dalam 

hal ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh rumah tangga rawan pangan 

desa Wiru sehingga bisa dimanfaatkan oleh rumah tangga tersebut, 

kelemahan dalam hal ini adalah kelemahan rumah tangga rawan pangan di 

desa Wiru sehingga harus dihindari oleh rumah tangga, peluang dalam hal 
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ini adalah peluang yang berasal dari luar atau faktor eksternal sehingga 

bisa dimaksimalkan oleh rumah tangga rawan pangan dan ancaman dalam 

hal ini merupakan ancaman dari luar sehingga bisa diantisipasi sedini 

mungkin.  

 Kekuatan yang paling utama adalah  rumah tangga miskin di Desa 

Wiru, memiliki sumberdaya manusia yang cukup banyak, kelemahan 

paling utama adalah kepemilikan lahan rata- rata rendah sedangkan 

peluang yang paling utama adalah akses transportasi yang ada di Desa 

Wiru mudah atau lancar dan ancaman yang paling utama adalah lapangan 

pekerjaan yang semakin sempit 

  Berdasarkan analisis matriks SWOT, strategi yang harus 

dilaksanakan untuk mengatasi kerawanan pangan yang terjadi di desa 

Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang adalah dengan strategi 

integrasi horizontal dan stabilitas, artinya strategi tersebut dijalankan 

dengan mengadakan konsentrasi pada program yang ingin dicapai, dengan 

kekuatan atau pertumbuhan dari rumah tangga itu sendiri, sedangkan 

strategi yang diambil berdasarkan analisis matrik SWOT adalah strategi 

SO yaitu melakukan revitalisasi sistem kelembagaan dan sistem ketahanan 

pangan masyarakat  seperti lumbung desa, pengembangan pemanfaatan 

pekarangan dan program- program lainnya serta melakukan peningkatan 

kapasitas SDM, dan pendampingan bagi masyarakat dan pengembangan 

kapasitas kerjasama eksternal dengan lembaga lain di desa Wiru yang 
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tujuannya untuk mengurangi jumlah rumah tangga rawan pangan yang ada 

di Desa Wiru, Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang. 

 Berdasarkan analisis matriks SWOT, maka dapat diajukan beberapa 

strategi untuk mengatasi kerawanan pangan yang terjadi di Desa Wiru, 

Kecamatan Bringin, Kabupaten Semarang yaitu dengan Revitalisasi sistem 

kelembagaan dan sistem ketahanan pangan masyarakat  seperti lumbung 

desa, pengembangan pemanfaatan pekarangan, pengembangan teknologi 

melalui kerja sama dengan penyuluh dan peneliti, peningkatan kapasitas 

SDM, dan pendampingan bagi masyarakat, pengembangan kapasitas kerja 

sama eksternal dengan lembaga lain, meningkatkan fasilitas masyarakat 

seperti informasi pasar, akses terhadap pasar, sarana produksi, 

permodalan, kerjasama kemitraan, optimalissi pemanfaatan sumberdaya 

dengan pendekatan multi fungsi pertanian, memberikan ketrampilan, 

pelatihan manajemen, dan pemanfaatan teknologi tepat guna, memberikan 

informasi harga saprodi, harga komoditi, dan kebutuhan pasar akan produk 

pertanian. 

 

 

 

 

 

 



 

84 

BAB V 

PENUTUP 

5.1. Simpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil suatu kesimpulan 

sebagai berikut : 

1) Secara bersama-sama pendapatan, pendidikan dan kepemilikan aset 

produktif berpengaruh terhadap kerawanan pangan di Desa Wiru 

Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. Kontribusinya sebesar 52 % 

sedangkan sisanya 48 % tidak diteliti dalam penelitian ini. Besarnya  

koefisien regresi parsial antara tingkat pendapatan dengan kerawanan 

pangan di Desa Wiru sebesar -0253, tingkat pendidikan sebesar -0531, 

kepemilikan aset produktif sebesar -0,398. Hubungan diantara variabel 

X dengan variabel Y adalah negatif 

2) Hasil analisis SWOT dapat diketahui untuk mengatasi kerawanan 

pangan di Desa Wiru adalah dengan strategi integrasi horizontal dan 

stabilitas yaitu melakukan revitalisasi sistem kelembagaan dan sistem 

ketahanan pangan masyarakat seperti lumbung desa dan 

pengembangan pemanfaatan pekarangan. Selain itu dengan melakukan 

peningkatan kapasitas SDM, dan pendampingan bagi masyarakat dan 

pengembangan kapasitas kerja sama eksternal dengan lembaga lain. 
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5.2. Saran 

1. Bagi Pemerintah 

 Pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih pada daerah- 

daerah rawan pangan yaitu dengan membuat kebijakan – kebijakan yang 

bertujuan untuk memberdayakan rumah tangga rawan pangan   

2. Bagi rumah tangga rawan pangan 

1) Rumah tangga rawan pangan perlu mengupayakan agar 

ketersediaan pangan selalu ada dalam rumah tangga dan 

melakukan penganeka ragaman konsumsi pangan dengan 

menanami lahan pekarangan dengan berbagai tanaman pangan dan 

tanaman – tanaman yang menjadi unggulan di Desa Wiru seperti 

pisang, ketela pohon, jeruk purut, kunyit, pohon jati dan untuk 

ternak 

2) Rumah tangga rawan pangan perlu mencari peluang – peluang  

usaha lain diluar sektor pertanian, karena rumah tangga 

mempunyai banyak tenaga kerja yang seharusnya dapat lebih 

produktif, sehingga dapat menambah pendapatan rumah tangga 
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