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SARI 

Safitri Wahyu, Inka. 2018. Tingkat Strtaegi Adaptasi Petani Menghadapi Ancaman 

Kerawanan Panan di Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2017. 

Skripsi. Jurusan Geografi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Drs. 

Hariyanto, M.Si 

Kata Kunci : Ketahanan Pangan, Strategi Adaptasi, Pangsa Pengeluaran 

Pangan. 

Kabupaten Banyumas masuk ke dalam prioritas stunting dan terdapat 284 

ribu jiwa masyarakat miskin. Banyumas merupakan kabupaten dengan jenis 

pekerjaan masyarakat secara dominan 23%  adalah sebagai petani. Adanya 

serangan hama wereng  pada periode panen bulan Agustsus 2017 telah 

menyebabkan kegagalan panen total seluas 4000 hektar. Hal tersebut menjadikan 

faktor terancamnya kondisi ketahanan pangan petani. Tujuan dari penenlitian ini 

adalah untuk mengetahui tingkat strategi adaptasi petani menghadapai ancaman 

kerawanan pangan, mengukur kondisi ketahanan pangan rumah tangga tani, serta 

untuk mengetahui korelasi kedua hal tersebut berdasarkan latar belakang jenjang 

pendidikan petani. 

Terdapat 86 sampel dari 605 populasi, dimana 32 Petani dari Desa 

Karangdadap yang dominan memiliki lahan basah dan 54 Petani dari Desa Srowot 

yang dominan memiliki lahan kering. Teknik pengambilan sampel adalah 

menggunakan purposive sampling dengan kriteria sampel yakni petani yang sudah 

berumah tangga dan secara administrasi tinggal di Desa Srowot dan Desa 

Karangdadap Kecamatan Kalibagor. Teknik pengumpulan data yakni 

menggunakan kusioner dan wawancara sedangkan metode analisis data dengan 

menggunakan deskriptif presentase. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 65% responden memiliki tingkat 

strategi adaptasi kategori cukup. Berdasarkan perhitungan, responden memiliki 

presentase nilai 61% atau berada pada kondisi rawan pagan dan  jumlah 

pengeluaran perkapita dibawah rata-rata provinsi. Berdasarkan perhitungan 

korelasi, latar belakang pendidikan petani tidaklah menjadi faktor dominan yang 

mempengruhi kondisi ketahanan pangan dan tingkat strategi adaptasi sebab nilai 

korelasi hubungan pendidikan dengan kedua variabel tersebut sangat rendah. 

Simpulan dari penelitian yakni bahwa tingkat strategi adaptasi petani di 

Kecamatan Kalibagor berada pada klasifikasi kelas cukup dengan kondisi rentan 

pangan. Saran yang diajukan yakni lebih mengintergrasikan dan mengkatifkan 

kegiatan kelompok tani sebagai organisasai yang bersifat bisnis sosial untuk 

menjamin pendapataan dan mutu pertanian serta dengan menggenalkan pertanian 

melalui pendidikan kepada generasi muda agar dapat meningkatkan kontribusi dan 

kepedulian generasi muda yang kreatif dan inovatif di bidang pertanian 
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ABSTRACK 
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(PPP/Pangsa Pengeluaran Pangan). 

Banyumas District became a stunting priority region with 284 (two hundred 

eighty four) thousand Poor people. Banyumas is a district with 23% of the working 

population work as farmer. The leafhopper pest that attack in August 2017 causing 

crop failure on 4000 hectare field. Those event become a factor that threat farmer’s

food security condition. This research was held to found out Farmer adaptation level 

dealing with food vulnerability, measure the condition of farmer household’s

security food, and to describe the corelation of those two thing based on the farmer’s

education background. 

 Purposive sampling was used in this research. Indicators that used to choose 

sample was married farmer and farmer that officially stay in Srowot village and 

Karangdadap village in Kalibagor sub-district. There were 86 sample from 605 

population, which 32 of them from Karangdadap vilage has wet field and 54 of 

them from Srowot vilage has dry field. Kuisioner and interview were used as 

sampling technique while descriptive precentage was used as analysis method. 

This research shown that 65% of the respondent has “enough” strategy

adaptation level. Based on PPP calculation respondent has 61% precentation score 

or ranked/positioned below Province average. Based on correlation calculations, 

the farmer's educational background is not a dominant factor that influences the 

condition of food security and the level of adaptation strategies because the 

correlation value of education relations with these two variables is very low 

In conclusion, farmer strategy adaptation level in Kalibagor sub-district  was 

on “enough” class category with food vulnerability condition. Suggestion given was

to integrate and activate more farmer group activity as bussines and social 

organization to ensure the income and agriculture quality,and also to introduce 

agriculture through education toward young generation in order to improve 

contribution and the concern of young generation which creative and innovative in 

agriculture field 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Data Riset Kesehatan Dasar 2013 dalam 100 Kabupaten/Kota Prioritas 

untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting) menyebutkan bahwa 37% (± 9 

Juta) anak balita mengalami stunting dan berhasil memposisikan Indonesia 

sebagai negara prevalensi stunting terbesar kelima diseluruh dunia. Stunting

adalah kondisi  gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat 

dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. 

Pengalaman dan bukti Internasional menunjukkan bahwa stunting dapat 

menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, 

sehingga mengakibatkan hilangnya 11% GDP (Gross Domestic Products) serta 

mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%. Selain itu, stunting juga 

dapat berkontribusi pada melebarnya kesenjangan/inequality, sehingga 

mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup dan juga menyebabkan 

kemiskinan antar-generasi. Salah satu wilayah prioritas stunting adalah 

Kabupaten Banyumas dengan tingkat prevelensi 33,49% dan terdapat 284 ribu 

jiwa masyarakat miskin (TNP2K, 2017 : 6). 

Sebagai kabupaten yang masuk dalam prioritas stunting, Banyumas 

merupakan kabupaten dengan jenis pekerjaan masyarakat secara dominan  

adalah sebagai petani. Berdasarkan data BPS tahun 2014, sebanyak 23% 

masyarakat Banyumas yang berusia 15 tahun ke atas memiliki jenis pekerjaan 

utama di bidang pertanian. Adanya masa paceklik pada periode panen bulan 
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Agustus 2017 telah membuat mayoritas petani mengalami gagal panen akibat 

serangan wereng. Serangan hama wereng yang terjadi lebih tinggi dibandingkan 

tahun-tahun sebelumnya yakni seluas 4000 hektare dan 500 hektare lahan 

mengalami gagal panen total, salah satunya yakni berada di Kecamatan 

Kalibagor. Menurut Widarso, kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Banyumas menyebutkan hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara 

lain yakni kondisi iklim, pola tanam petani yang terus menerus menanam lahan 

dengan padi, jenis varietas tanaman padi yang ditanam serta faktor-faktor lainya 

(Republika.co.id 7/8/2017).  Oleh karena itu dapat diindikasikan terjadinya 

kerawanan pangan dimana masyarakat menghadapi ketidakmampuan untuk 

mengakses dan mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup pada kurun 

waktu tertentu, baik sebagai akibat dari kegagalan produksi maupun  masalah 

daya beli yang bila terus berlanjut berakibat pada terjadinya kelaparan, busung 

lapar atau gizi buruk. 

Uraian tersebut mendukung fakta hasil dari FSVA (Food Security and 

Vulnerability Atlas) 2009 dan 2015 dalam Dewan Ketahanan Pangan, bahwa 

terdapat tiga permasalahan utama yang mempengaruhi ketahanan pangan 

nasional antara lain rendahnya akses ekonomi dalam mendapatkan pangan 

(masalah kemiskinan), banyaknya kasus kurang gizi (contoh: stunting) dan 

kewaspadaan dalam menghadapi perubahan iklim (contoh : kegagalan panen). 

Oleh sebab itu penelitian ini memiliki tujuan pertama untuk mengetahui 

bagaimana strategi masyarakat Banyumas khususnya petani sebagai pelaku 

pertama produksi pangan dalam beradaptasi menghadapi ancaman kerawanan 
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pangan. Kedua untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan melalui pangsa 

pengeluaran pangan. Ketiga untuk mengetahui  hubungan pendidikan dengan 

kondisi ketahanan pangan dan tingkat strategi adaptasi. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasar pada uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1.2.1. Bagaimana tingkat strategi adaptasi petani ketika menghadapi ancaman 

kerawanan pangan di Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas akibat 

kegagalan panen ? 

1.2.2. Bagaimana kondisi ketahanan pangan rumah tangga tani di Kecamatan 

Kalibagor Kabupaten Banyumas ? 

1.2.3. Bagaimana hubungan pendidikan petani dengan kondisi pangan dan tingkat 

strategi adaptasi petani. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasar pada rumusan masalah, maka tujuan dari peneitian dapat 

disebutkan sebagai berikut : 

1.3.1. Untuk mengetahui tingkat strategi adaptasi petani melalui tindakan yang 

dipilih petani dan pengetahuan yang diperoleh dalam menghadapi ancaman 

kerawanan pangan . 

1.3.2. Untuk mengukur kondisi ketahanan pangan rumah tangga petani. 

1.3.3. Untuk mengetahui bagaimana hubungan pendidikan terhadap kondisi 

ketahanan pangan dan tingkat strategi adaptasi petani. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

  Manfaat penelitian secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut : 

1.4.1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini menguraikan tentang aktifiatas pertanian dan 

kearifan lokal pranata mangsa yang sering digunakan sebagai pedoman dalam 

bertani di Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas. Penelitian ini juga 

bermanfaat untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan masyarakat. Sehingga, 

diharapkan dapat memberikan wawasan, informasi, dan pengetahuan bagi pihak 

yang membutuhkan. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian mengenai bentuk strategi petani di Kalibagor dalam 

mempertahankan kondisi ketahanan pangan rumah tangga dapat dijadikan 

informasi untuk mengetahui gambaran kondisi pertanian dan juga kondisi 

petani di wilayah Kalibagor. Hasil informasi diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi pihak-pihak yang berkait seperti pemerintah dalam penerapan 

kebijakanya. 

1.5. Batasan Istilah 

Beberapa batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1.5.1. Strategi 

Strategi dalam penelitian ini merujuk pada pengertian dari Henry 

Mintzberg (1998) yang mengartikan  definisi strategi kedalam lima hal 

dimana pada penelitian ini hanya dibatasi pada dua hal saja yakni definisi 
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strategi sebagai rencana tindakan yang terarah dan definisi strategi sebagai 

bentuk prespektif yang diartikan bahwa strategi merupakan suatu cara 

berpikir. Sehingga batasan istilah strategi dalam penelitian ini yakni suatu 

rencana berupa tindakan yang disertai cara berpikir (pengetahuan) dalam 

beradaptasi ketika menghadapi ancaman kerawanan pangan. 

1.5.2. Ancaman Kerawanan Pangan   

Ancaman menurut KBBI diartikan sebagai suatu hal berupa 

peringatan akan adanaya malapetaka yang akan terjadi.  Sedangkan 

kerawanan pangan adalah suaatu kondisi terjadinya penururnan ketahanan 

pangan (Sumarni dalam Purwantini : 2014). Menurut BKPP kerawanan 

pangan adalah kondisi ketidakmampuan suatu rumah tangga/individu untuk 

mengakses dan mengkonsumsi pangan dalam jumlah yang cukup pada 

kurun waktu tertentu, baik sebagai akibat dari kegagalan produksi maupun  

masalah daya beli yang bila terus berlanjut berakibat pada terjadinya 

kelaparan, busung lapar atau gizi buruk.  Sehingga ancaman kerawanan 

pangan dalam penelitian ini diartikan sebagai kondisi berupa peringatan 

akan adanya hal yang dapat mengancam penurunan ketahanan pangan 

sehingga diperlukan strategi adaptasi sebagai pencegahan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

2.1. Deskripsi Teoritis 

Konsep adaptasi dalam sudut pandang geografi dapat diuraikan pada 

paham determinisme dan posibilisme. Paham determinisme ditokohi oleh 

orang USA yaitu Ellsworth Hunthington yang menyatakaan bahwa manusia 

sebagai figur yang pasif sehingga hidupnya dipengaruhi oleh alam sekitarnya. 

Sedangkan paham posibilisme dikemukakan oleh ilmuan Prancis bernama  

Paul Vidal de la Blache dimana paham posibilisme memandang manusia 

sebagai makhluk yang aktif, yang dapat membudidayakan alam untuk 

menunjang hidupnya. Kedua paham tersebut dalam penelitian ini difokuskan 

pada adaptasi petani terkait interaksinya dengan lingkungan dan kegiatan 

pertanian guna mempertahanankan kondisi ketahanan pangan. 

2.1.1. Teori Adaptasi Petani 

a. Teori Survival 

Terdapat dua tokoh dalam teori survival yakni Mosher dan Scott. 

Menurut Mosher (1998) survival sebagai kemampuan segenap anggota 

keluarga dalam mengelola berbagai aset yang dimilikinya. Berdasarkan 

konsep ini Mosher telah membuat kerangka analisis yang meliputi berbagai 

pengelolaan aset diantaranya yakni: 

1. Aset Tenaga Kerja (labour assets), misalnya meningkatkan 

keterlibatan wanita dan anak-anak dalam keluarga untuk bekerja 
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membantu ekonomi dalam rumah tangga (Tenaga Kerja dalam 

Keluarga /TKDK dan Tenaga Kerja Luar Keluarga/TKLK). 

2. Aset Modal Manusia (human capital assets), misalnya 

memanfaatkan status kesehatan yang dapat menentukan kapasitas 

orang  untuk bekerja atau ketrampilan, dan pendidikan yang 

menentukan kembalian atau hasil kerja (return) terhadap tenaga 

yang dikeluarkannya. 

3. Aset Produktif ( productive assets), misalnya menggunakan rumah, 

sawah, ternak, tanaman untuk keperluan hidupnya. 

4. Aset Relasi Rumah Tangga atau keluarga  besar, kelompok etnis, 

migrasi tenaga kerja dan mekanisme “uang kiriman” (remittances). 

5. Aset Modal Sosial ( social capital assets), misalnya memanfaatkan 

lembaga-lembaga sosial lokal dan pemberian kredit informal dalam 

proses dan sistem perekonomian keluarga. 

Sedagkan menurut Scott, 1990 menjelaskan mekanisme survival 

sebagai upaya yang dilakukan kelompok miskin guna mempertahankan 

hidupnya. Upaya tersebut diantaranya yakni dengan mengurangi frekuensi 

makan yang mutunya lebih rendah. Di samping itu menggunakan alternatif 

subsisten lainnya dengan melakukan “swadaya” yang mencakup kegiatan-

kegiatan seperti berjualan kecil kecilan, bekerja sebagai tukang, buruh lepas 

atau bermigrasi serta upaya terakhir menggunakan jaringan-jaringan sosial 
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yang berfungsi sebagai pengetahuan kepada petani selama masa krisis 

ekonomi untuk lebih kreatif lagi melangsungkan kehidupan keluarga. 

b. Teori Breman 

Breman (1980; Lubis, 1999) menemukan bahwa strategi hidup pada 

masyarakat petani dipengaruhi oleh kelas sosial. Tiga lapisan masyarakat 

mempunyai strategi hidupnya masing-masing. 

1. Lapisan atas menerapkan Strategi Akumulasi, yaitu petani 

mengumpulkan harta mereka sehingga semakin hari semakin 

bertambah baik dalam tanah pertanian ataupun usaha di luar bertani. 

Contoh uang yang di dapatkan dalam hasil pertanian di tabung, agar 

semakin hari uang yang di tabung semakin meningkat atau semakin 

hari semakin banyak. 

2. Lapisan menengah melakukan Strategi Konsolidasi, yaitu petani 

yang mempunyai lahan yang berjauhan lokasi. Salah satu lahan 

dijual untuk membeli lahan yang berdekatan lokasinya sehingga 

menjadi satu hamparan yang lebih luas agar lebih mudah di jangkau 

dan dikelola. 

3. Lapisan bawah menempuh cara bertahan hidup, bagi masyarakat 

kelas bawah yang lebih berkonsentrasi untuk memenuhi kebutuhan 

hariannya, membuat mereka cenderung berorientasi pada jangka 

pendek dan ketahanan fisik. Contoh mereka hanya berpikir 

mendapatkan uang untuk membeli makan dalam satu hari, karena 
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mereka tidak mempunyai uang untuk membeli lebih banyak dalam 

melangsungkan kehidupan keluarga mereka. 

2.1.1. Strategi Adaptasi Petani Mengadapi Kerawanan Pangan 

Menurut Henry Mintzberg (1998), seorang ahli bisnis dan 

manajemen, bahwa pengertian strategi terbagi atas 5 definisi yaitu strategi 

sebagai rencana, strategi sebagai pola, strategi sebagai posisi (positions), 

strategi sebagai taktik (ploy) dan terakhir strategi sebagai perpesktif.  

Strategi dalam penelitian ini membatasi pada dua hal yakni strategi sebagai 

rencana dan strategi sebagai prespektif. Strategi sebagai rencana yakni 

bahwa terdapat tindakan yang terarah dan terorganisir sedangkan strategi 

sebagai prespektif yakni bahwa strategi merupakan suatu cara berpikir, 

sehingga diperlukan sebuah ide, gagasan, atau wawasan (pengetahuan). 

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa strategi adalah suatu rencana 

berupa tindakan terarah yang disertai dengan cara berpikir berupa 

pengetahuan. Tindakan dan pengetahuan dalam penelitian ini menjadi 

strategi sebagai bentuk adaptasi petani menghadapi ancaman kerawanan 

pangan. 

Menurut KBBI adaptasi diartikan sebagai penyesuaian terhadap 

lingkungan, pekerjaan, dan pelajaran. Kata “Penyesuaian”dalam Bahasa 

Inggris memeiliki dua makna yakni adaptation dan adjustment. Adaptasi 

(adaptaion) memiliki pengertian individu melakukan penyesuian diri 

dengan lingkungan sedangkan adjustment dipahami sebagai mengubah 

lingkungan agar menjadi lebih sesuai dengan individu. Menurut IPCC 
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adaptasi mengacu pada mekanisme penyesuaian baik dalam aspek ekologi, 

sistem sosial atau ekonomi dalam merespon dampak yang terjadi akibat 

perubahan iklim. Hal ini mengacu pada perubahan proses, praktek dan 

struktur untuk mengurangi perubahan yang mungkin terjadi atau untuk 

mendapatkan manfaat dari kesempatan yang berkaitan dengan perubahan 

iklim (Smit & Pilifosova, 2001, hal. 879 dalam Fitri Kurniawati 2012).  

Adaptasi sangat tergantung pada kapasitas beradaptasi dari suatu 

wilayah. Menurut Adger dkk. (2007) dalam Fitri Kurniawati 

2012.menyebutkan bahwa kapasitas adaptasi merupakan kemampuan sistem 

atau komunitas untuk mengatasi dampak dan resiko perubahan iklim, 

termasuk kemampuan untuk menentukan perilaku terhadap penggunaan 

sumber daya dan teknologi. Faktor-faktor umum yang mempengaruhi 

kemampuan adaptasi menurut Adger dkk 2007 yaitu: pendidikan; 

pendapatan; dan kesehatan, beberapa faktor khusus yang mempengaruhi 

kapasitas adaptasi yaitu: tingkat kerentanan; institusional; pengetahuan dan 

teknologi.  

2.1.1.1.  Pengetahuan Sebagai Strategi Petani Menghadapi Ancaman 

Kerawanan Pangan Akibat Perubahan Iklim 

Indonesia mengalami banyak peristiwa yang sudah terjadi sebagai 

dampak dari perubahan iklim, seperti : perubahan pola dan distribusi curah 

hujan; meningkatnya kejadian kekeringan, banjir dan tanah longsor; 

menurunnya produksi pertanian/gagal panen, meningkatnya kejadian 

kebakaran hutan, meningkatnya suhu di daerah perkotaan, serta naiknya 
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permukaan air laut. Perubahan iklim merupakan hal yang tidak dapat 

dihindari akibat dari pemanasan global dan diyakini berdampak luas 

terhadap berbagai aspek kehidupan (Fitri Kurniawati:2012)..  

Menurut Balitbang Pertanian (BBSDLP, 2011) sektor pertanian 

adalah yang paling terancam, menderita dan rentan (vulnerable) terhadap 

perubahan iklim. Tiga faktor utama yang terkait dengan perubahan iklim 

global, yang berdampak terhadap sektor pertanian adalah: 

1. perubahan pola hujan dan iklim ekstrim (banjir dan kekeringan),  

2. peningkatan suhu udara, dan 

3.  peningkatan muka laut (Salinger, 2005 dalam, Fitri Kurniawati 

2012). 

Kejadian iklim ekstrim antara lain menyebabkan:  

1. kegagalan pertumbuhan dan panen yang berujung pada penurunan 

produktivitas dan produksi; 

2. kerusakan sumber daya lahan pertanian; 

3. peningkatan frekuensi, luas, dan bobot/intensitas kekeringan;  

4. peningkatan kelembaban; dan 

5. peningkatan intensitas gangguan organisme pengganggu tanaman  

(OPT) (Las dkk., 2008) 

Beberapa wilayah di Indonesia gejala perubahan iklim mulai 

dirasakan, di antaranya: musim kemarau yang berlangsung dari tahun ke 

tahun semakin panjang, dan musim penghujan dengan intensitas yang lebih 

tinggi, tetapi waktunya lebih singkat serta bergeser dari waktu yang 
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biasanya (Naylor dkk, 2007). Akibatnya, para petani tidak lagi bisa 

memprediksi musim tanam secara akurat. Petani pun tidak bisa lagi 

menggunakan pengetahuan lokal mereka dalam memprediksi musim 

(Melviana dkk., 2007; Susandi, 2009 dalam Fitri Kurniawati : 2012). 

Pengetahuan, pemahaman dan tindakan adaptif dapat menghindari petani 

dari kerugian akibat gagal panen. Petani yang memiliki pengetahuan, dan 

pemahaman mengenai perubahan iklim akan bertindak reaktif dan 

melakukan antisipasi terhadap dampak yang terjadi akibat dari perubahan 

iklim.  

Masalah pada pertanian terutama pada masalah kegagalan panen 

yang dipicu karena perubahan iklim dapat mengindikasikan masalah 

terhadap kondisi ekonomi yang salah satunya mempengaruhi kondisi 

ketahanan pangan rumah tangga petani, khususnya sebagai pelaku pertama 

produksi pangan.. Hal tersebut didukung dengan hasil dari FSVA (Food 

Security and Vulnerability Atlas) 2009 dan 2015, bahwa terdapat tiga 

permasalahan utama yang mempengaruhi ketahanan pangan nasional 

antara lain rendahnya akses ekonomi dalam mendapatkan pangan, 

banyaknya kasus kurang gizi dan kewaspadaan dalam menghadapi 

perubahan iklim (Dewan Ketahanan Pangan, 2015). Kondisi iklim mulai 

dari curah hujan, suhu udara, dan berbagai cuaca disekitar usaha budidaya 

pertanian sangat menentukan fluktuasi angka produksi. Produksi sektor 

pertanian yang berfluktuaasi dapat menjadi ancaman bagi penyedian 

pangan. Kejadian El Nino menyebabkan penurunan rata-rata kehilangan 
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peluang produksi pangan selama tahun 1986-2000 dimana sekitar 1.79 ton 

atau sekitar 3,06 % dari seluruh peluang produksi pangan (Eva Banowati, 

2012 : 110).  Berdasarkan uraian tersebut maka batasan pengetahuan petani 

mengenai iklim dalam hal pertanian dijabarkan pada tabel 2.1. sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1 Indikator Pengetahuan sebagai Strategi Adaptasi Petani 

No Pengetahuan Indikator 

1 Perubahan musim dan cuaca a. Mengidentifikasi bentuk awan 

b. Mengidentifikasi perubahan 

musim berdasarkan kaleder 

masehi 

2 Pergerakan angin Mengetahui arah angin sebagai 

penyebab pergantian musim. 

3 Penggunaan kearifa lokal 

pranata mangsa 

Mengetahui pedoman perubahan 

musim berdasarkan kearifan lokal 

pranata mangsa. 

4 Pemanfaatan sumber media 

informasi 

Pengalaman dalam memanfatkan 

media cetak elektronik internet 

dan tenaga ahli dalam hal 

informasi iklim dan pertanian. 

2.1.1.2. Tindakan Sebagai Strategi Adaptasi Menghadapi Ancaman 

Kerawanan Pangan (Coping Mechanism) 

Pada saat masyarakat khususnya petani mengalami masalah 

ketersedian pangan ataupun konsumsi pangan maka masyarakat akan 

berusaha untuk mengataasinya tanpa mengurangi kesejahteranya. 

Kemampuan masyarakat untuk dapat mengatasi kedaaan rawan pangan 

disebut sebagai Coping Mechanism. Pengelompokan Coping Mechanism 
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berbeda beda menurut antar pakar. Longhurts 1986 dalam Rani 

Hanafie,2010 : 253 membedakan Coping Mechanism menjadi dua yakni : 

1. Seasonal Coping Strategis, yaitu yang bersifat musiman. Misalnya 

pemilihan pola pergiliran tanaman, menjual simpanan dan harta 

benda, gotong royong dan diversifikasi pendapatan. 

2. Famine Coping Strategis, yaitu yang kronis.  Misalnya 

mengumpulkan makanan, migrasi, serta menjual harta benda dan 

lahan pertanian. Migrasi dalam penelitian ini di artikan sebagai 

kondisi perpindahan  migrasi sekuler/musiman, urbanisasi dan 

komuter. 

Taal (1989) mengelompokan Coping Mechanism menjadi 3 yakni : 

1. Insurance Mechanism, misalnya perubahan pergiliran tanaman dan 

pola tanam, mengurangi konsumsi serta tansfer antar rumah tangga. 

2. Menjual aset produktif, misalnya menjual ternak besar, alat-alat 

pertanian, dan menggadaikan lahan pertanian. 

3. Terjadinya pemiskinan, misalnya dengan melakukan mirasi 

terpaksa.  

Strategi Adaptasi petani dalam penelitian ini diukur dengan hal berupa 

tindakan sesuai teori Coping Mechanism. Tindakan tersebut digunakan 

untuk mengetahui tingkat adaptasi petani dalam menghadapi ancaman 

kerawanan pangan yang diuraikan lebih rinci pada tabel 2.2.  
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Tabel 2.2. Indikator Tindakan sebagai Strategi Adaptasi Petani 

2.1.3.  Ketahanan Pangan dan Kerawanan Pangan Rumah Tangga  

Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Pangan (UU. No. 7/1996) 

mendefnisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi 

rumah tangga yang tercemin dari tersedianya pangaan yang cukup dalam 

jumlah , mutu, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan secara 

resmi disepakati oleh para pimpinan negara anggota PBB (termasuk 

Indoneisa) pada World Food Conference Human Right 1993 dan World 

Food Summit 1996 didefiniskan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan 

gizi setiap individu dalam jumlah dan mutu agar dapat hidup aktif dan sehat 

secara berkesinambungan sesuai dengan budaya setempat. Ketahanan 

No 
Teori Coping 

Mechanism 
Sifat Indikator 

1 Pemilihan pola pergiliran 

tanaman 

Musiman 

Untuk mengetahui pola pergiliran 

jenis tanaman dan mekanisme pola 

tanam 

2 Menjual simpanan dan 

harta benda 

Untuk mengetahui tindakan petani 

dalam kotrol penyimpanandan 

pengeluaran hasil pertanianya. 

3 Gotong royong dan 

diversifikasi pendapatan 

Untuk mengetahui pekerjaan 

lainya selain sebagai petani dan 

kebutuhan tenaga kerja pertanian 

yang dibutuhkan 

4 Mengumpulkan makanan 

Kronis 

Untuk mengetahui diversifikasi 

dan ketersedian pangan petani 

5 Migrasi Untuk mengetahui kondisi 

anggota keluarga yang elaakukan 

migrasi karena urusan 

pekerjaandan untuk mengetahui 

minat petani untuk berpindah 

tempat tinggal 

6 Menjual harta bnda 

pertanian 

Untuk mengehui petani dalam 

kontrol kepemilikan harta 

bendanya 
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pangan menurut FAO 1997 diartikan sebagai situasi dimana seluruh rumah 

tangga mempunyai akses baik secara fisik maupun ekonomi untuk 

memperoleh pangan bagi seluruh anggota keluarganya dan rumah tangga 

tidak berisiko untuk mengalami kehilangan akses tersebut. Hal tersebut 

berarti konsep ketahanan pangan mencangkup ketersedian yang memadai, 

stabilitas dan akses terhadap pangan-pangan utama. Ketersedian pangan 

yang memadai mengandung arti bahwa pagan tersedia dalam jumlah yang 

mampu memenuhi kebutuhan konsumsi. Stabilitas merujuk pada 

kemungkinan yang sesulit apapun (misalnya : musim paceklik) konsumsi 

pangan tidak akan jatuh dibawah konsumsi gizi yang dianjurkan. Sementara 

itu akses mengacu pada fakta bahwa masih banyak masyarakat yang 

mengalami kelaparan karena ketiadaan sumber daya untuk memproduksi 

pangan atau ketidakmampuan untuk membeli makanan sesuai kebutuhan. 

Dengan demikian, determinan utama dari ketahanan pangan adalah daya 

beli atau pendapatan yang memadai untuk memenuhi biaya hidup. 

Menurut  Nindyowati menyebutkan bahwa terdapat empat pokok 

ketahanan pangan yaitu ketersediaan, aksesbilitas, keamanan, dan waktu 

(Rini Hanafie, 2010 : 272-273). Ketersediaan pangan dalam rumah tangga 

yang dipakai dalam pengukuran mengacu pada pangan yang cukup dan 

tersedia dalam jumlah yang dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah 

tangga. Penentuan jangka waktu ketersediaan makanan pokok di perdesaan 

(seperti daerah penelitian) biasanya dilihat dengan mempertimbangkan 

jarak antara musim tanam dengan musim tanam berikutnya   (Suharjo dkk, 
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1985:45). Daerah dimana penduduknya mengkonsumsi beras sebagai 

makanan pokok digunakan cutting point 240 hari sebagai batas untuk 

menentukan apakah suatu rumah tangga memiliki persediaan makanan 

pokok cukup/tidak cukup. Cutting Point adalah titik penggal batas dalam 

musim tanam sampai  dengan panen. Penetapan cutting point ini didasarkan 

pada panen padi yang dapat dilakukan selama 3 kali dalam 2 tahun. Pada 

musim kemarau, dengan asumsi ada pengairan, penduduk dapat musim 

tanam gadu, yang berarti dapat panen 2 kali dalam setahun. Tahun 

berikutnya, berarti musim tanam rendeng, dimana penduduk hanya panen 1 

kali setahun karena pergantian giliran pengairan. Demikian berselang satu 

tahun penduduk dapat panen padi 2 kali setahun sehingga rata-rata dalam 2 

tahun penduduk panen padi sebanyak 3 kali. 

Hasil dari FSVA (Food Security and Vulnerability Atlas) 2009 dan 

2015, menyebutkan bahwa terdapat tiga permasalahan utama yang 

mempengaruhi ketahanan pangan nasional antara lain rendahnya akses 

ekonomi dalam mendapatkan pangan, banyaknya kasus kurang gizi dan 

kewaspadaan dalam menghadapi perubahan iklim (Dewan Ketahanan 

Pangan, 2015). Kondisi iklim mulai dari curah hujan, suhu udara, dan 

berbagai cuaca disekitar usaha budidaya pertanian sangat menentukan 

fluktuasi angka produksi. Produksi sektor pertanian yang berfluktuaasi 

dapat menjadi ancaman bagi penyedian pangan. Kejadian El Nino 

menyebabkan penurunan rata-rata kehilangan peluang produksi pangan 
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selama tahun 1986-2000 dimana sekitar 1.79 ton atau sekitar 3,06 % dari 

seluruh peluang produksi pangan (Eva Banowati, 2012 : 110).  

Pada saat petani sebagai pelaku pertama produksi pangan mengalami 

masalah konsumsi pangan dan ketersedian pangan maka akan berusaha 

untuk mengataasinya tanpa mengurangi kesejahteranya. Kemampuan untuk 

dapat mengatasi kedaaan rawan pangan disebut sebagai Coping Mechanism. 

Pengelompokan Coping Mechanism berbeda beda menurut antar pakar. 

Longhurts 1986 dalam Rani Hanafie 2010 membedakan  Coping 

Mechanism menjadi dua yakni : 

a. Seasonal Coping Strategis, yaitu yang bersifat musiman. Misalnya 

pemilihan pola pergiliran tanaman, menjual simpanan dan harta 

benda, gotong royong dan diversifikasi pendapatan. 

b. Famine Coping Strategis, yaitu yang kronis.  Misalnya 

mengumpulkan makanan, migrasi, serta menjual harta benda dan 

lahan pertanian. 

Migrasi dalam penelitian ini di artikan sebagai kondisi perpindahan  

migrasi sekuler/musiman, urbanisasi dan komuter. Taal (1989) 

mengelompokan Coping Mechanism menjadi 3 yakni : 

a. Insurance Mechanism, misalnya perubahan pergiliran tanaman dan 

pola tanam, mengurangi konsumsi serta tansfer antar rumah 

tangga. 

b. Menjual aset produktif, misalnya menjual ternak besar, alat-alat 

pertanian, dan menggadaikan lahan pertanian. 
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c. Terjadinya pemiskinan, misalnya dengan melakukan mirasi 

terpaksa 

Ketahanan pangan rumah tangga menurut (Suhardjo (1996) dalam 

Rachman, 2002) dicerminkan oleh beberapa indikator, antara lain: 

a. tingkat kerusakan tanaman, ternak dan perikanan, 

b. penurunan produksi pangan, 

c. tingkat ketersediaan pangan di rumah tangga, 

d. proporsi pengeluaran pangan terhadap pengeluaran total, 

e. fluktuasi harga pangan utama yang umum dikonsumsi rumah 

tangga, 

f. perubahan kehidupan sosial, seperti migrasi, menjual/ 

menggadaikan asset. 

g. keadaan konsumsi pangan berupa kebiasaan makan, kuantitas dan 

kualitas pangan,  

h. status gizi 

Berdasarkan pada definisi FAO 1996 dan UU RI No.7 tahun 1996, 

maka terdapat empat komponen yng menjadi pilar dalam mengukur 

kondisi ketahanan pangan yakni : 

1. Kecukupan, Ketersedian Pangan,  

2. Stabilitas Ketersedian Pangan 

3. Aksesbilita/ keterjangkauan pangan 

4. Kualitas dan Keamaanan Pangan 
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Kondisi ketahanan pangan rumah tangga dapa diketahui dengan 

menggunakan rumus Pangsa Pengeluaran Pangan (PPP). Pangsa 

Pengeluaran Pangan merupakan salah satu indikator ketahanan pangan, 

makin besar pangsa pengeluaran untuk pangan berarti ketahanan pangan 

semakin berkurang. Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara 

pangsa pengeluaran pangan penduduknya semakin kecil, demikian 

sebaliknya (Deaton dan Muellbauer (1980) dalam Ilham, 2004 dan Husnul 

Amalida dkk 2011) 

Husnul Amalida dkk 2011, menguraikan bahwa rendahnya 

pendapatan petani akan berdampak pada berkurangnya kesempatan untuk 

mendapatkan pangan dengan kualitas baik. Tingginya pendapatan suatu 

rumah tangga berarti semakin besar tingkat aksesbilitas dalam 

mendapatkan pangan yang baik. Sedangkan pendapatan yang rendah akan 

mengakibatkan buruknya kondisi pangan rumah tangga.  Rumus PPP 

menurut Sinaga dan Nyak Ilham. 2002 adalah : 

PPP = 
𝐹𝐸

𝑇𝐸
 X 100 % 

Keterangan : 

PPP = Pangsa Pengeluaran Pangan (%) 

FE = Pengeluran untuk belanja pangan (Rp/bulan) 

TE = Total pengeluaran rumah tangga (Rp/bulan) 

Sumber : Suratiyah 2010  dan  Johnsson and Toole, 1991 dalam Maxwel & 

    Fankenberger, 1992 

Indikator PPP :  Rendah  (< 60% Pengeluaran total) = Tidalk Rentan Pangan 

    Tinggi ( > 60% Pengeluaran total) = Rentan Pangan 
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Terdapat kondisi ketahanan pangan maka sebaliknya terdapat pula 

kondisi kerawanan pangan. Menurut BKP, kerawanan pangan diartikaan 

sebaagai suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, 

masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk me-menuhi 

standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat. 

Menurut Sumarni dalam Purwntini (2014) mengartikan istiah kerawanaan 

pangan sebagai kondisi kebalikan dari ketahaanan pangan yang sering 

disebut sebagai terjadinya penurunan ketahanan pangan. Terdapat dua 

jenis kondisi rawan pangan yakni yang bersifat kronis dan yang bersifat 

sementara. Rawan pangan kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga 

untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada 

periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif, 

dan kekurangan pendapatan. Sementara itu, rawan pangan sementara 

adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan 

sementara. Kerawanan pangan sementara yang terjadi secara terus 

menerus dapat menyebabkan menurunnya kualitas penghidupan rumah 

tangga, menurunnya daya tahan, dan bahkan bisa berubah menjadi 

kerawanan pangan kronis. Sementara itu, kerentanan terhadap kerawanan 

pangan mengacu pada suatu kondisi yang membuat suatu masyarakat yang 

berisiko rawan pangan menjadi rawan pangan. 

Faktor yang melatarbelakangi adanya kerawanan pangan menurut 

BKP (2013) yakni bahwa kerawanan pangan dapat disebabkan oleh 

banyak faktor, antara lain: 
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a. tidak adanya akses secara ekonomi bagi individu/rumah tangga 

untuk memperoleh pangan yang cukup; 

b. tidak adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk 

memperoleh pangan yang cukup; 

c. tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan yang produktif 

individu/rumah tangga; 

d. tidak terpenuhinya pangan secara cukup dalam jumlah, mutu, 

ragam, keamanan, serta keterjangkauan harga. 

Secara lebih lanjut dijelaskan bahwa kerawanan pangan dapat 

dipengaruhi oleh daya beli masyarakat yang ditentukan oleh tingkat 

pendapatannya. Rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan 

menurunnya daya beli pangan akan memperburuk konsumsi energi dan 

protein masyarakat. 

2.1.4. Pola Tanam Pertanian 

Penduduk Indonesia sebagian besar merupakan petani kecil karena 

42,17% dari petani Indonesia hanya mempunyai tanah garapan seluas 0,1-

0,5 ha (fadholi, 2003). Selain permasalahan sempitnya lahan garapan, petani 

dihadapkan pada permasalanan seperti serangan hama dan penyakit dan 

pengguaan pupuk yang belum efisien, harga jual produk yang berfluktuasi, 

kegagalan panen sehingga menyebabkan pendapatan petani rendah. Salah 

satu cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan menggunakan 

pola tanam yang tepat. Mengutip Emerson Nafziger, pola tanam atau 

cropping system refers to the crops and crop sequences and the 
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management techniques used on a particular field over a period of years. 

Sehingga pola tanam dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan dengan 

melaksanakan penanaman pada sebidang lahan dengan mengatur susunan 

tata letak dari tanaman dan tata urutan tanaman selama periode waktu 

tertentu, termasuk masa pengolahan tanah dan masa tidak ditanami selama 

periode tertentu.   

Susunan kombinasi pola tanam terbentuk berdasarkan dimensi ruang 

dan waktu sebab pola tanam pertanian yang terjadi merupakan hasil 

variasi/kombinasi dari iklim, tanah, ekonomi, struktur sosial dan sejarah 

lokal yang terjadi pada masing-masing wilayah tertentu. Pola tanam adalah 

gambaran rencana tanam berbagai jenis tanaman yang akan dibudidayakan 

dalam suatu lahan beririgasi dalam satu tahun. Faktor yang mempengaruhi 

pola tanam adalah sebagai berikut : 

1) iklim, keadaan pada musim hujan dan musim kemarau akan 

berpengaruh pada persediaan air untuk tanaman dimana pada musim 

hujan maka persediaan air untuk tanaman berada dalam jumlah 

besar, sebaliknya pada musim kemarau persediaan air akan menurun 

2) topografi, Merupakan letak atau ketinggian lahan dari permukaan air 

laut, berpengaruh terhadap suhu dan kelembaban udara dimana 

keduanya mempengaruhi pertumbuhan tanaman 

3) ketersedian air, Debit air pada musim hujan akan lebih besar 

dibandingkan pada musim kemarau, sehingga haruslah 
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diperhitungkan apakah debit saat itu mencukupi jika akan ditanam 

suatu jenis tanaman tertentu 

4) jenis tanah, kondisi jenis tanah dapat mempegaruhi  keadaan fisik, 

biologis dan kimia tanaman. 

5) sosial ekonomi, pertanian merupakan faktor yang sulit untuk 

dirubah sebab berhubungan dengan kebiasaan petani dalam 

menanam suatu jenis tanaman. (Dani : 2014) 

a. Jenis-Jenis Mekanisme Pola Tanam 

Beberapa jenis jenis mekanisme pola tanam menurut Emerson 

Nafziger dalam handbooknya Illinois Agronomy, 2005: 49-50 antara 

lain : 

1) Monocroping atau moonokultur, teknik menanam hanya satu 

tanaman saja setiap berganti musim dalam lahan yang sama. 

Teknik ini memiliki beberapa kelemahan antara lain yakni  sulit 

untuk mempertahankan penutup lahan, mendorong adanya 

hama, penyakit, serta gulma terhadap tanaman, mengurangi 

kesuburan tanah, dan dapat merusak struktur tanah. 

2) Intercroping atau tumpangsari, teknik menanam dua atau 

bahkan lebih tanaman di waktu yang sama dan lahan yang sama 

dengan disertai pengaturan pola atau posisi (arrangement) 

penanaman.  

3) Relay Croping atau pola tanam sisipan, teknik budidaya tanaman 

yang berbeda jenis dalam lahan yang sama namun memiliki 
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rentang penanaman waktu yang agak berbeda. Keduanya paling 

tidak dapat tumbuh secara bersama-sama menjelang akhir 

musim. Contohnya menebarkan biji penutup lahan ke budidaya 

tanaman pokok sebelum mencapai usia berbunga (dewasa). 

4) Sequential Cropping atau tumpang gilir, teknik budidaya 

mencangkup dua tanaman secara bergilir sehingga dapat menuai 

dua kali panen dalam satu tahun. Hal ini dapat terjadi jika musim 

hujan berlangsung cukup panjang dan pertumbuhan tanaman 

budidaya mencukupi untuk dapat mengalami dua kali 

penanaman di satu tahun. IRR dan ACT dalam FAO: A Manual 

for Farmers and Extention Workers in Africa, 2005 : 104-105 

menambahkan jika jenis tanaman kedua berbeda maka disebut 

sebagai Crop Rotation. Rotasi tanam atau gilir tanam adalah 

salah satu sistem budidaya tanaman dengan cara menggilir atau 

menanam lebih dari satu jenis tanaman yang berbeda dalam 

waktu yang tidak bersamaan (petanisehat.com) 

b. Jenis-Jenis Tanaman Pertanian 

Jenis tanaman pertanian yang sering dibudidayakan di Kabupaen 

Banyumas merupakan tanaman pangan berupa padi yang dibedakan 

menjadi padi sawah dan padi ladang. Jenis kedua yakni tanaman 

palawija antara lain jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi 

kayu, dan ubi jalar. Jenis yang terakhir yakni tanaman sayuran 

holtikultura antara lainya kacang panjang, cabe besar, cabe rawit, tomat, 
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terung, buncis, ketimun, labu siam, kangkung, cesim, bayam dll (BPS 

Kab. Banyumas) 

2.1.5.  Pranata Mangsa  

Petani Jawa telah menggunkan pranata mangsa dalam kehidupan 

sosial ekonominya sudah sejak sangat lama sebelum kedatangan imigran 

orang-orang India. Kerajaan Mataram tua, Kerajaan Pajang, dan Kerajaan 

Mataram Islam di wilayah Jawa Tengah menggunakan pranata mangsa 

untuk paduan kegiatan agricultur, aktifitas militer, ekonomi dan juga 

adminstrasi. Sejak 22 Juni 1855, pranata mangsa diresmikan sebagai 

kalender Jawa oleh H.M Susuhunan Pakubuawana VII Surakarta 

(Vanhien,1922 dalam Daljoeni, 1984). Penetapan tanggal 22 Juni sebagai 

hari pertama dalam pranata mangsa didasarkan pada letak posisi matahari 

yang begeser dari gasis balik utara menuju garis balik selatan. Kondisi 

tersebut akan mempengaruhi kondisi unsur-unsur meteorologis suatu 

wilayah dan selanjutkan akan berpengaruh pada fenologi tanaman dan 

hewan. Hal tersebut menjadi dasar indikator penggunaan pranatamangsa. 

Dihitung sejak peresmian kalender pranata mangsa, maka keberadaanya 

sudah sampai 133 tahun sampai dengan sekarang.  

Satu tahun dalam kalender pranata mangsa berisikan 365 hari dengan 

jumlah 12 bulan/mangsa. Tiap nama bulan pada prananata mangsa 

disesuikan dengan nama urutan bilangan Jawa seperti kasa, karo, katelu, 

kapat sampai dengan kasepuluh. Berbeda dengan bulan ke-sebelas (desta) 

dan ke-duabelas (sada) yang diturunkan dari pengaruh Hindu. Kedua bulan 
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tersebut diaggap sebagai bulan yang tabu untuk melakukan kegiaatan 

pertanian. Penetapan bulan-bulan pada sistem pranata mangsa disertakan 

dengaan keberadaan petunjuk rasi bintang seperti Lumbung (Crux), 

Banyakangrem (Scorpio), Waluku (Orion), Wuluh (Playedes), 

Wulanjarngirim (Centauri) dan Bimasaksti (Milkyway).  Jumlah semua rasi 

bintang yang menjadi pedoman ada 10 karena untuk bulan ke-sebelas dan 

ke-duaselas adalah sama dengan bulan ke-dua dan bulan ke-tiga. Satu tahun 

dalam pranata mangsa dapat dibagi kedalam empat musim yakni Katiga

atau dry season (88 hari),  Labuh atau awal musim penghujan (95 hari), 

Rendeng atau wet season (95 hari) Mareng atau akhir musim hujan (86 hari) 

(Soebardi,1985 dan Daljoeni 1984). Pranatamangsa adalah salah satu 

kearifan masayarakat Jawa. Selama ribuan tahun nenek moyang menghafal 

pola musim, iklim, dan fenomena alam lainya sehingga bisa membuat 

kalender berdasarkan kejadian-kejadian alam (Wiriadiwangsa dalam Rini 

Findayani dan Ubaidilah Kamal, 2012).  Pranatamngsa dapat disejajarkan 

dengan kalender Gregoriean, sebelum disejajarkan masyarakat 

menggunakan petujuk keberadaan bintang dan indikator pada tiap-tiap 

mangsa untuk mengetahui perpindahan mangsa/bulan.  Penjabaran kalender 

pranatamangsa beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel  2.3. 
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Tabel 2.3. Periode pranata mangsa dan indikatornya 

Sumber : Rini Findayani dan Ubaidilah Kamal, 2012 

Mangsa Periode 
Kalender 

Georgian 
Indikator Tafsir 

Rasi 

Bintang 

1 41 
22/6 s.d 

1/8 

Sotya murca 

saka 

embanan 

Dedaunan gugur Sapi 

gumarang 

2 23 
2/8 s.d 

28/8 

Bantalarengk

a 

Permukaan tanah 

retak 

Tagih 

3 29 
25/8 s.d. 

17/9 

Suta 

manuting 

bapa 

Tanaman menjalar 

tumbuh mengikuti 

peegak 

Lumbung 

(Crux) 

4 25 
18/9 s.d. 

12/10 

Waspakeme

mbeng 

jeroning 

kalbu 

Sumber air banyak 

yang kering 

Jaranduwu

k 

5 27 
13/10 

s.d. 8/11 

Pancuran 

emas 

sumawur ing 

jagad 

Mulai  musim 

hujan 

Banyakang

rem  

(Scorpio) 

6 43 
9/11 s.d. 

22-12 

Rasa mulyo 

kesucian 

Pohon berbuah Gorongma

yit 

7 43 
22/12 s.d 

2/2 

Wisa 

kentaring 

maruta 

Muncul banyak 

penyakit 

Bimasakti 

(Milky 

way) 

8 26-37 

3/2 s.d  

28 atau 

29/2 

Anjrah 

jroning 

kayung 

Periode kawin 

beberapa macam 

hewan 

Wulanjam

giring 

(Centauri) 

9 25 
1/3 s.d. 

25/3 

Wedaring 

wacana 

mulya 

Binatang tongreret 

berbunyi 

Wuluh 

(Orion) 

10 24 
26/3 s.d. 

18/4 

Gedhing 

minep 

jroning 

kalbu 

Beberapa macam 

ternak bunting 

Waluku 

(Playedes) 

11 23 
19/4 s.d. 

11/5 

Sotya sinar 

rawedi 

Telur burung 

menetas dan 

induknya memberi 

makan 

Lumbung 

(Crux) 

12 41 
12/5 s.d 

21/6 

Tirta sah 

saking 

sasana 

Orang sukar 

berkeringat 

Tagih 
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1.1. Kajian Penelitian Relevan  

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dan bersifat relevan dengan kajian penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:  

Tabel 2.3. Kajian relevan penelitian –penelitian terdahulu 

No Pengarang Judul Fokus Masalah Tujuan Hasil 

1. Rini 

Findayani 

Ubaidilah 

Kamal 

Penjabaran Hukum Alam 

Menurut Pemikiran 

Orang Jawa 

Dalam : Jurnal Dinamika 

Hukum Vol. 12 No.3 Sep 

2013 UNNES 

Eksistensi Pranata 

Mangsa bagi Petani 

di Kab. Banyumas 

dan Praktiknya. 

Penjabaran hukum 

alam berdasarkan 

Pranata Mangsa. 

Mengetahui 

kemampuan 

orang Jawa dalam 

membaca hukum 

alam dan 

eksistensi pranata 

mangsa di 

masyarakat 

Banyumas 

Eksistensi pranata mangsa di 

Banyumas masih di jumpai namun 

terancam punah karena tidak ada 

regenerasi. 

2.  Johan 

Iskandar 

Budiwati 

S. Iskandar 

Ethnoastonomy The 

Baduy Agriculture 

Calendar and Prediction 

of  Environmental 

Perturbations.  
Dalam Jurnal Biodiversit 

As  Volume 17, Number 

2, October 2016 UNPAD 

E-ISSN: 2085-4722  

ISSN: 1412-033X 

Budaya 

penggunaan 

kalender tradisional 

dalam Petani 

Ladang 

masyarakat Baduy 

kaitanya dengan 

gangguan 

lingkungan dan 

anomaly perubahan 

cuaca 

Untuk 

mengetahui 

praktik 

penggunaan 

pranata mangsa 

atau penangalan 

dalam masyarakat  

Baduy dalam hal 

pertanian 

Siklus pertanian masyarakat Baduy 

setiap tahun menggunakan kalender 

pertanian atau pranata  mangsa. 

Meski dalam praktiknya sedikit 

dipengaruhi oleh ganggungan 

lingkungan namun masyarakat 

Baduy memiliki strategi untuk 

menggunakan Pranata Mangsa dalam 

agroforestry sehingga mereka tidak 

hanya mengandalkan sector 

pertanian untuk memenuhi 

kebutuhanya 

2
9
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3
0

 
No Nama Judul Fokus Masalah Tujuan Hasil 

3 Nina 

Witasari 

Astha Brata Dan 

Pranata Mangsa: 

Alam Dan Relasi 

Kuasa Dalam Konteks 

Agraria Di Jawa 

Dalam  Paramita Vol. 

25 No. 2 tahun 2015 

[ISSN: 0854-0039, E-

ISSN: 2407-5825] 

Hlm. 225—237 

Konseptualisasi 

tentang alam dalam 

pemikiran orang 

Jawa 

Untuk mengetahui 

peran pranata mangsa 

di masyarakat 

Hastha 

Brata dan Pranata mangsa adalah 

produk nyata dari bekerjanya sistem 

pengetahuan lokal yang tetap dapat 

bertahan 

dan nilainya masih sesuai dalam 

kehidupan saat ini dan masa depan. 

4 Alti 

Mulyani 

Peran Wanita Tani 

dalam Mewujudkan 

Ketahanan Pangan 

Rumah Tangga di 

Kabupaten Banyumas 

. Jurnal SEPA Vol.8 

No. 2 Febuari 2012 : 

56-67 ISSN 1829-

9946 

Untuk mengetahui 

peran wanita dalam 

mewujudkan ketahan 

pangan rumah 

tangga. 

Untuk mengetahui 

peran wanita tani 

dalam konsumsi 

bahan pangan dalam 

tingkat rumah tangga 

Untuk mengetahui 

faktor-faktor yang 

mempengaruhi 

pengeluaran bahan 

ppoko di tingkat 

rumah tangga 

Derajat ketahanan pangan wanitaa tani 

di daerah penelitian dalam kategori 

tahan pangan (59,77%) dan kondisi 

rawan pangan  (40,23%) 

Faktor yang mempengaruhi konsumsi 

bahan pangan bagi wanita tani yakni 

pendapatan RT, pendapatan wanita tani, 

jumlah anggota keluarga, dummy balita 

Faktor yang mempengaruhi pengeluaran 

bahan pokok tingkat RT yakni harga  

beras, pendidikan, dan jumlah anggota 

keluarga 
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3
1

 
No Nama Judul Fokus Masalah Tujuan Hasil 

5 Fahmi W 

Kifli 

Jangkung 

H Mulyo 

Sugiyarto 

Analisis Kerentanan 

Perubahan Iklim 

Terhadap Ketahanan 

Pangan dan 

Kesejahteraan Rumah 

Tangga Tani di 

Provinsi Riau 

Dalam Jurnal The 2nd 

University Research 

Coloquim 2015 

ISSN 2407-9189 

Bagaimana 

persepsi dan 

strategi adaptasi 

serta keadaan 

ketahanan pangan 

dan tingkat 

kesejahteraan 

rumah tangga tani 

terkait dengan 

adanya perubahan 

iklim. 

Mengidentifikasi 

tingkat kerentanan 

ketahanan pangan 

rumah tangga terhadap 

perubahan iklim 

Tingkat kerentanan rumahtangga tani 

di Riau terhadap perubahan iklim yang 

diukur dengan livelihood vulnerability 

index (LVI) menunjukkan kerentanan 

pada skala menengah. 

6. Ulfah 

Nurdiani 

Tatang 

Widjojok

o 

Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi 

Ketahanan Pangan 

Rumah Tangga 

Miskin di Perkotaan 

Kabupaten Banyumas  

Dalam Jurnal Agrin 

Vol. 20 No.2 Oktober 

2016 ISSN : 1410-

0029 

Bagaimana kondisi 

ketahanan pangan 

rumah tangga 

miskin di wilayah 

perkotaan 

Kabupaten 

Banyumas dan  

faktor-faktor 

yang 

mempengaruhina 

Mengetahui kondisi 

ketahanan pangan 

rumah tangga miskin di 

wilayah perkotaan 

Kabupaten Banyumas 

Untuk mengetahui 

faktor –faktor yang 

mempengaruhi kondisi 

ketahanan pangan  

rumah tangga miskin di 

wilayah perkotaan Kab. 

Banyumas 

Ketahanan pangan di wilayah 

perkotaan Kab. Banyumas 

berdasarkan pada pangsa pengeluaran 

pangan adalah 63,34%  tidak tahan 

pangan dan 36,67 %  tahan pangan 

Faktor  yang mempengaruhi kondisi 

ketahanan pangan rumah tangga 

miskin wilyah perkotaan Kab. 

Banyumas adalah tingkat pendapatan, 

tingkat pendidikan ibu, harga minyak, 

& jumlah anggota keluarga. 
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No Nama Judul Fokus Masalah Tujuan Hasil 

7. Neni 

Widayani

ngsih 

Barokatu

minalloh 

Analisis Ketahanan 

Pangan Rumah Tangga 

di Desa Miskin 

Kecamatan Subang 

Kabupaten Banyumas 

Dalam Jurnal Eko-

Regional Vol. 6 No. 1 

Maret 2011 

Untuk 

mengetahui 

bagaimana 

ketahanan 

pangan dalam 

rumah tangga 

Meganalisis tingkat 

ketahanan pangan rumah 

tangga dengan tingkat 

kemiskinan paling 

banyak. 

Mengetahui tingkat 

pendapatan rumah tangga 

Mengetahui manfaat 

program RASKIN 

Sebagaaian responden ddi 

Kecamatan Sumbang berada pada 

status rawan pangan tanpa kelaparan 

Batas pendapatan rumah tangga 

untuk mencapai kondisi ketahanan 

pangan adalah Rp. 800.000,00/bulan 

Program RASKIN memberikan 

manfaat bagi  kondisi ketahanan 

pangan rumah tangga 

8. Uswatun 

Hasanah 

Dina 

Lessmana 

Ndan 

Imang 

Pengetahuan dan 

Adaptasi Petani Padi 

Sawah Terhadap 

Perubahan Iklim di 

Girirejo Kelurahan 

Lempake Kecamatan 

Smarindaa Utara  

Dalam Jurnal Ekonomi 

Pertaanian dan 

Pembangunan ISSN 

1693-9646 September 

2017 Vol. 14 No 2 

Untuk 

mengetahui 

bagaiana petani 

beradaptasi 

dengan masalah 

perubahan iklim 

Untuk mengetahui 

pengetahuan petani pada 

sawah di Girirejo 

mengenai perubahan 

iklim dan cara adaptasi 

petani terhadap 

perubahan iklim  

Pengetahuan petani terkai pengertian 

iklim dan dampak perubahan iklim 

termasuk dalam kategori tinggi 

sedangkan pengetahuan petani 

mengenai sumber informasi 

perubahan iklim dinilai sedang. 

Adaptasi petani terkait perubahan 

iklim secara umum dinilai bearada 

pada kategori tinggi 
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No Nama Judul Fokus Masalah Tujuan Hasil 

9. Emmy 

Saraswat

y 

Endang 

Sri 

Gunawati 

Asteria 

Pudyanti

ni 

Identifikasi 

Komoditas 

Unggulan Sektor 

Pertanian Tanaman 

Pangan di Wilayah 

Kabupaten 

Banyumas  Dalam 

Jurnal Eko-Regional 

Vol.1 No.2 Tahun 

2006 

Mengidetinfikasi secara 

makro dan sektoral 

komoditas yang potensial 

dan layak dikembangkan 

di  wilayah Banyumas 

Untuk mengidentifikasi 

apakah komoditas sub 

sektor tanaman pangan 

merupakan komoditas 

potensial dan apakah 

komoditas sub sektor 

tanaman pangan merupakan 

komoditas unggulan 

Berdasarkan kriteria overlay 

dan MRP Kecamatan 

Kalibagor memiliki 

pertumbuhan dan kontribusi 

dominan pada padi sawah dan 

potensial  dikembangkan untuk 

padi gogo. 

10 Yusmarni 

M 

Refdinal 

Yonariza 

Rusdja 

Rustam 

Faidil 

Tanjung 

Perubahan Iklim dan 

Kemampuan Rumah 

Tangga Petani 

Sawah Tadah Hujan 

dalam Pemenuhan 

Kebutuhan Pangan 

di  Kanagarian 

Simawang 

Kabupaten Tanah 

Datar. 

Dalam Jurnal : 

Agribisnis 

Kerakyatan Vol.4 

No. 1 Maret 2014 

Fokus masalah yakni 

tentang bagaimana 

tentang bagaimana 

kemampuan masyarakat 

petani  tadah-  hujan 

dalam memenuhi 

kebutuhan pangan 

Bagaimana petani tadah 

hujan beradaptasi 

dengan ketersedian air 

yang tidak menentu 

Bagaimana perubahan 

pendapatan petani akibat  

perubahan iklim di 

wilayah penelitian 

Membuktikan secara 

empirik serta menganilsa 

perubahan kondisi 

perubahan ketahanan dan 

ketersedian pangan di 

daerah penelitian 

Mengidentifikasi dan 

menemukan model adaptasi 

yang dapat dilakukan petani 

terhadap ketidakpastian 

ketersedian air 

Menganalisa perubahan 

pendapatan petani sawah 

tadah hujan setelah terjadi  

perubahan musim dan 

kekeringan 

Kekerigan tidak berdampak 

secara nyata terhadap 

ketersedian dan ketahaan 

pangan rumahtangga tani 

Strategi dalam memeenuhi 

kebutuhan  keluarga antara lain 

peternakan, intensifikasi lahan 

kering, merantau, dan usaha 

non pertanian 

Terjadi penurunan pendapatan 

petani setelah kekeringan 

sebesar 32%. 
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3
4

 

No Nama Judul Fokus Masalah Tujuan Hasil 

11 Jangkung 

Handoyo 

Mulyo 

Sugiyarto 

Arif 

Wahyu 

Widada 

Ketahanan Dan 

Kemandirian 

Pangan Rumah 

Tangga Tani 

Daerah 

Marginal Di 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Dalam Jurnal 

Agroekonomi 

Vo.26 No. 2 

Desember 2015 

UGM 

Mengkaji kondisi 

ketahanan pangan 

rumah tangga tani 

dan kemandirian 

rumaah tangga 

tani di daerah 

marginal 

Kabupaten 

Bojonegoro 

Untuk mengetahui tingkat 

ketahanan pangan rumah 

tangga tani di Kabupaten 

Bojonegoro 

Untuk mengetahui 

kemandirian rumah tangga 

tani di daerah marginal 

Kabupaten Kabupaten 

Rumah tangga tani menurut PPP tergolong 

ke dalam kondisi tahan pangan. 

Rumah tangga tani mandiri pangan 

dikatakan surplus dibandingkan dengan 

produksi dan konsumsi beras selama 

setahun dengan asumsi panen beras 

digunakan sebagai kebutuhan pangan 

12 Hariyanto 

Eva 

Banowati 

Dedy 

Hendra 

Prastia 

Pengaruh 

Pengetahuan 

Petani 

Kentangterhada

Pertanian 

Berkelanjutan 

Di Desa 

Kepakisan 

Kecamatan 

Batur 

Bagaimnapengala

man dan cara 

bercocok tanam 

kentang terkait 

dengan 

pengelolaan tanah, 

mengelola aliran 

radiasi sinar 

matahari, udara 

dan air, serta 

pengendalian 

hama dan 

penyakit. 

untuk mengetahui 

tingkat pengetahuan petani 

kentang di Desa 

Kepakisan, mengetahui 

cara bercocok tanam 

kentang di Desa 

Kepakisan dan mengetahui 

pengaruh antara tingkat 

pengetahuan petani 

kentang terhadap pertanian 

berkelanjutan di Desa 

Kepakisan 

. 

Pengetahuan petani kentang cukup baik 

karena petani telah bertani lebih dari 20 

tahun, petani kentang telah berpengalaman 

yang cukup 

lama dalam pertanian kentang dan 

banyaknya petani yang pernah mengikuti 

penyuluhan sebanyak 

83,33%. Dalam cara pengelolaan tanah dan 

pengendalian hama serta penyakit antar 

setiap petani  hampir memiliki kesamaan, 

jadi dapat dikatakan dalam penelitian ini 

tidak ada pengaruh antara 

pengetahuan petani kentang terhadap 

pertanian berkelanjutan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1.  Simpulan 

Penelitian ini memiliki tujuan  untuk  mengetahui bagaimanan tingkat 

strategi adaptasi petani ketika menghadapi ancaman kerawanan pangan di 

Kecamatan Kalibagor Kabupaten Banyumas akibat kegagalan panen. Kedua 

untuk mengukur kondisi ketahanan pangan rumah tangga tani dan ketiga adalah 

untuk mengetahui bagaimana hubungan pendidikan terhadap kondisi ketahanan 

pangan dan tingkat strategi adaptasi petani.. Maka simpulan keseluruhan dari 

penenlitian ini adalah : 

1. Tingkat strategi adaptasi petani berdasarkan perhitungan skorimg berada 

pada kriteria yang cukup.  

2. Kondisi ketahanan pangan petani di Kecamatan Kalibagor Kabupaten 

Banyumas adalah dalam kategori rentan pangan dengan nilai presentase 

Pangsa Pengeluaran Pangan (PPP) 61%. 

3. Berdasarkan presentase tiap jenjang pendidikan, responden dengan jenjang 

pendidikan SMA memeliki presentase kondisi ketahanan pangan lebih besar 

dan tingkat strategi adaptasi yang lebih baik dibandingkan dengan presentase 

tiap jenjang pendidikan lainya. Namun berdasarkan perhitungan korelasi, 

latar belakang pendidikan petani tidaklah menjadi faktor dominan yang 

mempengruhi kondisi ketahanan pangan dan tingkat strategi adaptasi sebab 

nilai korelasi hubungan pendidikan dengan kedua variabel tersebut sangat 

rendah.  
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5.2.  Saran 

Berdasarkan ulasan dari penelitian ini yang berjudul Tingkat Strategi 

Adaptasi Petani Menghadapi Ancaman Kerawaanan Pangan Kecamatan 

Kalibagor Kabupaten Banyumas Tahun 2017 maka saran terkait penelitian yakni 

dengan lebih mengintergrasikan dan mengkatifkan kegiatan kelompok tani. 

Kelompok tani seharusnya menjadi wadah untuk menampung aspirasi dan 

informasi yang dibutuhkan guna kegiatan pertanian agar lebih baik. Kelompok 

tani akan lebih bermaanfaaat jika  terdapat pemantauan dan kerjasama secara 

rutin dengan tenaga ahli untuk mengembangkan produksi pertanian dan menjadi 

organisasai yang bersifat bisnis sosial sehingga selain memiliki peran sosialisasi 

juga dapat menjalankan kegiatan untuk mencapai laba ataupun untuk kontrol 

harga. Tentunya diperlukan SDM dan sistem menagerial yang baik guna 

mencapai tujuan yang optimal. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalisasi 

produk pertanian dan menjamin pendapatan petani sehingga dapat 

mempertahankan kondisi pangan rumah tanggnya. 
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