
 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS 

 

A. Tinjauan Pustaka 

 

1. Usahatani kopi  

Usahatani kopi merupakan kegiatan yang dilakukan manusia, dimana mereka 

melakukan kegiatan bertani kopi.  Usahatani bukan semata-mata lawan dari 

farm management, karena menuju keuntungan  adalah tujuannya walaupun 

dilakukan dengan berbagai macam bentuknya (Hidayati, 2011).  Usahatani 

kopi terdiri dari input, proses produksi, dan output.  Input antara lain terdiri 

dari: (1) benih atau bibit, (2) lahan/tanah, (3) alat-alat pertanian (cangkul, 

parang, gancu, traktor, dll), (4) tenaga kerja, (7) obat-obatan (pestisida), dll.  

Keberhasilan dalam suatu usahatani kopi dilihat dari besar kecilnya pendapatan 

yang diperoleh petani tersebut.  Keahlian petani dalam mengkombinasikan 

input untuk menghasilkan produksi adalah suatu hal yang berpengaruh dalam 

keberhasilan tersebut.   

Tanaman kopi yang dirawat dengan baik sudah dapat berproduksi pada umur 

2,5 – 3 tahun, tergantung dengan iklim dan jenisnya.  Untuk jenis kopi robusta 

puncak panennya yaitu saat tanaman kopi berumur 7 – 9 tahun (Tim Karya 

Tani Mandiri, 2010).  Biji kopi yang bermutu baik berasal dari buah kopi yang 

sudah masak.  Ukuran kematangan buah secara visual ditandai oleh perubahan 
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warna kulit buah  dari hijau tua hingga merah kehitam-hitaman.  Produksi kopi 

yang dihasilkan dapat mencapai 0,5 hingga 1,5 ton per hektarnya.  Harga kopi 

yang dihasilkan mengalami perubahan hampir setiap tahunnya yaitu berkisar 

pada Rp 12.000 hingga Rp 18.000 (Dinas Perkebunan Propinsi Lampung, 

2011). 

Dalam setahun, tanaman kopi hanya menghasilkan satu kali yakni pemetikan 

atau panen biasanya dilakukan pada bulan Juni hingga Oktober sehingga secara 

tidak langsung petani kopi hanya memperoleh uang pada saat panen saja.  Hal 

ini, mengakibatkan petani harus mengelola pendapatan dengan baik karena 

kebutuhan rumah tangga yang dikeluarkan harus dipenuhi sepanjang tahunnya. 

2. Pendapatan rumah tangga 

Menurut Mosher (1985), kesejahteraan petani dapat dilihat dari pendapatan 

rumah tangga.  Pendapatan rumah tangga tersebut tergantung pada tingkat 

pendapatan petani yang diperoleh dari kesuluruhan pekerjaan yang dilakukan.  

Besarnya pendapatan rumah tangga petani akan mempengaruhi kebutuhan 

dasar yang harus dipenuhi yaitu, pangan, sandang, papan, dan kesehatan. 

Pendapatan rumah tangga petani kopi merupakan pendapatan yang diperoleh 

dari kegiatan usahatani kopi ditambah dengan pendapatan yang berasal dari 

kegiatan usahatani nonkopi dan kegiatan di luar pertanian.  Pendapatan 

usahatani kopi adalah selisih antara pendapatan kotor (output) dan biaya 

produksi (input) yang dihitung dalam per tahun atau musim tanam.  Pendapatan 

usahatani nonkopi adalah pendapatan yang diperoleh dari usahatani lain seperti 

tanaman perkebunan lain, padi-padian, sayuran dsb.  Pendapatan luar pertanian 
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adalah pendapatan yang diperoleh sebagai akibat melakukan kegiatan di luar 

pertanian seperti berdagang, mengojek, dll. 

Biaya produksi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan 

usahatani dalam satu kali musim tanam.  Menurut Soekartawi (2002), biaya 

terbagi dua yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap.  Biaya tetap adalah biaya 

yang besarnya tidak tergantung pada besar kecilnya produksi yang akan 

dihasilkan (seperti sewa tanah, pembelian alat-alat pertanian), sedangkan biaya 

tidak tetap adalah biaya yang besar kecilnya dipengaruhi oleh volume produksi 

tetap (seperti biaya yang diperlukan untuk pembelian bibit, pupuk, obat-obatan, 

pembayaran upah tenaga kerja). 

3. Konsep ketahanan pangan 

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 definisi pangan adalah segala hal 

yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, 

perikanan, peternakan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah sebagai 

makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia, yang di dalamnya 

termasuk bahan tambahan pangan, dan bahan lain yang digunakan untuk proses 

penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. 

 

Pangan merupakan suatu kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap rakyat 

Indonesia sehingga menjadi komoditas penting, sebagaimana yang dinyatakan 

juga dalam Undang-Undang No. 68 Tahun 2002 tentang Pangan.  Kecukupan 

pangan pada setiap manusia akan menentukan kualitas manusia tersebut dan 

ketahanan bangsa Indonesia.  Untuk  membentuk manusia yang berkualitas, 

ketersediaan pangan harus dalam jumlah cukup, merata, aman, bermutu, 
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bergizi, beragam, dan dengan harga yang terjangkau oleh daya beli manusia itu 

sendiri.  Oleh karena itu, usaha untuk mencapai pangan tersebut harus 

dilakukan dengan sungguh-sungguh.  Selanjutnya, pemerintah dan masyarakat 

harus memiliki tanggung jawab demi terwujudnya ketahanan pangan bangsa 

Indonesia.  Pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara 

pelayanan, pengaturan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan, sedangkan 

masyarakat sebagai penyelenggara usaha-usaha penyediaan, distribusi, dan 

konsumsi pangan (Husodo dan Muchtadi, 2004). 

 

Bahan pangan merupakan segala bahan yang akan membentuk suatu makanan 

yang bergizi, beragam, aman, dan bermutu.  Permintaan akan bahan pangan 

terus meningkat paling tidak sama dengan peningkatan jumlah penduduk.  

Manusia tidak dapat hidup tanpa makanan, namun penguasaan bahan pangan 

saat ini masih berada di tangan petani Indonesia yang minim modal, 

pengetahuan, keterampilan, dan sulitnya memperoleh sarana cipta berupa 

teknologi baru, kredit, dan lain sebagainya. 

 

Menurut Aritonang (2000) ketahanan pangan sebagai kondisi dimana 

tercukupinya suatu kebutuhan pangan baik dalam jumlah maupun mutunya, 

aman, merata, dan terjangkau bagi manusia.   Dalam meningkatkan pangan 

terdapat kebijaksanaan yang bertujuan untuk menjamin tersedianya pangan 

yang adil merata di tingkat masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan sesuai 

dengan kemampuan daya beli.  Kebijaksanaan tersebut dilakukan dengan 

memelihara kemantapan swasembada pangan, meningkatkan daya beli 
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masyarakat, dan meningkatkan kemampuan dalam menyediakan pangan yang 

dibutuhkan. 

Pemenuhan akan pangan berkaitan dengan bagaimana proses demokratisasi 

pemerintahan berjalan dengan baik.  Demokrasi dilakukan agar rakyat berani 

mengemukakan pendapat, keluhan dan masalah yang sedang dialaminya.  

Selain itu, demokrasi nantinya berimbas pada pembangunan tata kelola 

kepemerintahan atas dasar partisipasi rakyat, egalitarian, transparansi, dan 

akuntabel, sehingga demokrasi dipercaya sebagai salah satu solusi 

akseptabilitas pembangunan ketahanan pangan.   Terdapat hubungan timbal 

balik antara ketahanan pangan atau perkembangan kemajuan ekonomi dengan 

kualitas demokrasi di suatu bangsa.  Dalam konteks otonomi daerah, ketahanan 

pangan nasional sangat ditentukan oleh ketahanan pangan di daerah.  Semakin 

mandiri dan berdaya daerah dalam ketahanan pangannya, semakin 

memungkinkan kemandirian nasional dan keberdayaan nasional dalam 

ketahanannya pangannya (Kartasasmita, 2005). 

Menurut Maleha dan Sutanto (2006), ketahanan pangan merupakan suatu 

sistem yang terintegrasi yang terdiri atas berbagai komponen.  Komponen 

utamanya adalah ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan.  

Terwujudnya ketahanan pangan merupakan sinergi dari interaksi ketiga 

komponen tersebut.: 

a) Ketersediaan pangan 

Ketersediaan pangan bagi individu maupun rumah tangga untuk memperoleh 

pangan, baik dari segi ekonomis maupun fisik merupakan cakupan ketahanan 
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pangan.  Pangan yang tersedia dan cukup dalam jumlah dapat memenuhi 

kebutuhan konsumsi menunjukkan adanya ketersediaan pangan dalam  rumah 

tangga.  Ukuran ketersediaan pangan yang mengacu pada jarak waktu antara 

satu musim panen dengan musim panen berikutnya hanya berlaku pada rumah 

tangga yang menggantungkan sumber utama penghasilannya pada sektor 

pertanian (Tim Penelitian PPK-LIPI, 2004).   

Kecukupan ketersediaan dapat dilihat dari pangsa pengeluaran pangan rumah 

tangga.  Besarnya pangsa pengeluaran pangan berbanding terbalik dengan 

besarnya pendapatan rumah tangga.  Semakin tinggi pangsa pengeluaran maka 

mencerminkan tingkat pendapatan yang rendah dan semakin rendah pangsa 

pengeluaran maka mencerminkan tingkat pendapatan yang tinggi. Tingkat 

pendapatan merupakan hal yang penting dalam mendukung rumah tangga 

untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan.  Oleh karena itu, tingkat pendapatan 

akan mencerminkan persediaan pangan.  Pendapatan yang rendah akan 

mencerminkan adanya persediaan pangan yang kurang cukup atau daya beli 

yang rendah, begitu pula sebaliknya (Purwaningsih, 2008).   

Stabilitas ketersediaan pangan merupakan dimensi waktu dari ketahanan 

pangan yang terbagi dalam kerawanan pangan kronis dan kerawanan pangan 

sementara.  Kerawanan pangan kronis adalah ketidakmampuan untuk 

memperoleh kebutuhan pangan setiap saat, sedangkan kerawanan pangan 

sementara adalah kerawanan pangan yang terjadi sementara yang diakibatkan 

karena masalah kekeringan, banjir, bencana, maupun konflik sosial.  Dalam 
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tingkatan rumah tangga, stabilitas diukur berdasarkan kecukupan ketersediaan 

pangan dan frekuensi makan anggota rumah tangga. 

Frekuensi makan yang dilakukan sebenarnya dalam suatu rumah tangga dapat 

menggambarkan keberlanjutan ketersediaan pangan dalam rumah tangga 

tersebut.  Rumah tangga yang memiliki persediaan pangan cukup pada 

umumnya makan lengkap sebanyak tiga kali perhari, sebaliknya rumah tangga 

yang kurang makan lengkap sebanyak tiga kali sehari berarti memiliki 

persediaan pangan yang kurang cukup (Tim Penelitian PPK-LIPI, 2004).  

Dalam satu rumah tangga, salah satu cara untuk mempertahankan ketersediaan 

pangan dalam jangka waktu tertentu adalah dengan mengkombinasikan bahan 

makanan pokok misalnya pangan pokok beras dengan umbi-umbian (ubi kayu, 

ubi jalar, dll) (Yunita dkk, 2011).  

b) Distribusi pangan 

Distribusi pangan mencakup aksesibilitas atau keterjangkauan pangan.  Akses 

pangan (food access) merupakan kemampuan semua rumah tangga termasuk 

individu-individunya dengan sumber daya yang dimiliki untuk memperoleh 

pangan  yang cukup dalam memenuhi kebutuhan gizinya yang dapat diperoleh 

dari produksi pangannya sendiri, stok, barter, hadiah, pinjaman, pembelian 

ataupun  melalui bantuan pangan (Tim Penelitian PPK-LIPI, 2004). 

Ketersediaan pangan di suatu daerah mungkin mencukupi, akan tetapi tidak 

semua rumah tangga memiliki akses yang memadai baik secara kuantitas 

maupun keragaman pangan.  Akses pangan tergantung pada daya beli rumah 

tangga yang ditentukan oleh penghidupan rumah tangga tersebut.  Penghidupan 
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terdiri dari kemampuan rumah tangga, modal/aset (sumber daya alam, fisik, 

sumber daya manusia, ekonomi dan sosial) dan kegiatan yang dilakukan untuk 

memenuhi kebutuhan hidup dasar seperti pangan, tempat tinggal, kesehatan 

dan pendidikan.  Rumah tangga yang tidak memiliki akses pangan atau 

penghidupan yang memadai dan berkesinambungan, sewaktu-waktu dapat 

berubah, menjadi tidak berkecukupan, tidak stabil dan daya beli menjadi sangat 

terbatas, yang menyebabkan tetap miskin dan rentan terhadap kerawanan 

pangan  (World Food Programme, 2009). 

Indikator aksesibilitas atau keterjangkauan dalam pengukuran ketahanan 

pangan di tingkat rumah tangga dilihat dari kemudahan rumah tangga 

memperoleh pangan, yang diukur dari pemilikan lahan sawah/ladang dan cara 

rumah tangga untuk memperoleh pangan.  Akses yang diukur berdasarkan 

pemilikan lahan dikelompokkan dalam dua kategori : 

(1) Akses langsung (direct access), jika rumah tangga memiliki lahan 

sawah/ladang. 

(2) Akses tidak langsung (indirect access), jika rumah tangga tidak memiliki 

lahan sawah/ladang. 

Cara rumah tangga memperoleh pangan juga dikelompokkan dalam dua 

kategori yaitu produksi sendiri dan membeli. 

c) Konsumsi pangan 

Konsumsi pangan adalah semua pangan yang diasup oleh masing-masing 

anggota rumah tangga.  Konsumsi menyangkut tentang pengetahuan dan 

kemampuan masyarakat dalam mempunyai pemahaman atas pangan, gizi dan 
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kesehatan yang baik, sehingga dapat mengelola konsumsinya secara optimal.  

Konsumsi pangan hendaknya memperhatikan asupan pangan dan gizi yang 

cukup dan berimbang, sesuai dengan kebutuhan bagi pembentukan manusia 

yang sehat, kuat, cerdas dan produktif.  Konsumsi pangan rumah tangga dapat 

dilihat dari data pengeluaran untuk konsumsi makanan sehari-hari sehigga 

dapat diukur tingkat kecukupan energi per kapitanya (Tim Penelitian PPK-

LIPI, 2004).   

Alat untuk mendeteksi kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah dan 

sekaligus kerawanan pangan pada wilayah lain agar mendapatkan intervensi 

yang tepat sebagai rujukannya, dengan harapan terjadi perubahan di masa 

mendatang adalah dengan melihat Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan. 

Indikator yang digunakan untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan adalah 

dengan mengetahui rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan, jumlah 

penduduk hidup dibawah garis kemiskinan, desa yang tidak memiliki akses 

penghubung yang memadai,  harapan hidup balita saat lahir, rumah tangga 

tanpa akses ke air bersih, rumah tangga berjarak >5 km dari puskesmas, dan 

berat badan balita di bawah standar (underweight) (Badan Ketahanan Pangan 

Propinsi Lampung, 2010). 

Menurut Maxwell et all (2000) dengan indikator yang telah dikembangkan oleh 

Jonsson dan Toole adalah dengan cara menggabungkan dua indikator silang 

antara pengeluaran pangan dan konsumsi energi rumah tangga dapat mengukur 

ketahanan pangan, dengan kriteria seperti disajikan pada Tabel 2.   
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Tabel 2. Derajat ketahanan pangan rumah tangga 

Konsumsi Energi 

per unit ekuivalen 

dewasa  

                  Pangsa pengeluaran pangan  

Rendah (<60% 

pengeluaran total ) 

Tinggi (≥60% 

pengeluaran total) 

Cukup (>80% 

kecukupan energi)  Tahan pangan Rentan pangan 

Kurang (≤80% 

kecukupan energi)  Kurang pangan Rawan pangan 

Sumber : Jonsson dan Toole dalam Maxwell, et all (2000) 

(a)    Rumah tangga tahan pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan 

rendah (< 60 persen pengeluaran rumah tangga) dan cukup 

mengkonsumsi energi (> 80 persen dari syarat kecukupan energi).  

(b) Rumah tangga kurang pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan 

rendah (< 60 persen pengeluaran rumah tangga) dan kurang 

mengkonsumsi energi (≤ 80 persen dari syarat kecukupan energi).  

(c)    Rumah tangga rentan pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan 

tinggi (≥ 60 persen pengeluaran rumah tangga) dan cukup 

mengkonsumsi energi (> 80 persen dari syarat kecukupan energi).  

(d) Rumah tangga rawan pangan yaitu bila proporsi pengeluaran pangan 

tinggi (≥ 60 persen pengeluaran rumah tangga) dan tingkat konsumsi 

energinya kurang (≤ 80 persen dari syarat kecukupan energi).  

a. Pangsa pengeluaran 

Seperti yang telah diketahui, ketahanan pangan salah satunya didasarkan oleh 

akses individu atau rumah tangga terhadap pangan.  Semakin tinggi akses 

suatu rumah tangga terhadap pangan maka semakin tinggi ketahanan pangan.  

Kemampuan rumah tangga memiliki akses terhadap pangan tecermin dalam 
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pangsa pengeluaran untuk membeli makanan. Hubungan antara pangsa 

pengeluaran pangan dan total pengeluaran rumah tangga dikenal dengan 

hukum Working.  Hukum tersebut menyatakan pangsa pengeluaran pangan 

memiliki hubungan yang negatif dengan total pengeluaran rumah tangga.  

Dengan kata lain, pangsa pengeluaran pangan menurun secara proporsional 

sesuai dengan logaritma kenaikan pengeluaran rumah tangga.  Pengeluaran 

rumah tangga itu sering digunakan sebagai proksi dari tingkat pendapatan 

rumah tangga.  Hal tersebut memperlihatkan ketahanan pangan memiliki 

hubungan yang negatif dengan pangsa pengeluaran pangan.  Jadi, semakin 

besar pangsa pengeluaran pangan suatu rumah tangga maka semakin rendah 

tingkat ketahanan pangan rumah tangga tersebut, demikian pula sebaliknya 

(Irawan, 2006).  

Pangsa pengeluaran pangan diperoleh dari jumlah pengeluaran rumah tangga 

untuk belanja pangan dibandingkan dengan jumlah total pengeluaran rumah 

tangga (pangan dan nonpangan).   

Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut :  

PPP = %100
FE

X
TE

   

 

Dimana :  

PPP : Pangsa Pengeluaran Pangan (%)  

FE  : Pengeluaran untuk Belanja Pangan (Rp/bulan)  

TE : Total Pengeluaran RT (Rp/bulan)  
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Pengeluaran rumah tangga sesungguhnya bersumber dari tingkat pendapatan 

yang telah diperoleh, sehingga besarnya pangsa pengeluaran pangan 

menunjukkan besarnya tingkat pendapatan rumah tangga tersebut.  Rumah 

tangga dengan tingkat pendapatan yang rendah akan memiliki pangsa 

pengeluaran pangan yang tinggi.  Sebaliknya rumah tangga dengan 

pendapatan yang tinggi memiliki pangsa pengeluaran pangan yang rendah. 

Hukum Engel menyatakan dengan asumsi selera seseorang adalah tetap, 

proporsi pengeluaran rumah tangga untuk pangan akan semakin kecil seiring 

dengan semakin meningkatnya pendapatan (Ilham dan Sinaga, 2008). 

b. Tingkat kecukupan konsumsi energi 

Konsumsi energi merupakan faktor utama dan tolok ukur yang dipakai 

sebagai penentu besar/ringannya aktivitas fisik yang akan dilakukan.  

Kecukupan energi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu umur, jenis 

kelamin, ukuran tubuh, status fisiologis, kegiatan, efek termik, iklim dan 

adaptasi. 

Menurut Tim Penelitian PPK-LIPI (2004) dalam mengukur ketahanan pangan 

rumah tangga digunakan dengan menghitung tingkat kecukupan energi 

dengan membandingkan konsumsi aktual dan kecukupan yang dianjurkan 

dengan rumus: 

TKE = 
Rata-rata konsumsi energi aktual rumah tangga 

    X 100 % 
Rata-rata angka kecukupan energi rumah tangga  
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Kecukupan energi adalah jumlah energi yang harus dipenuhi seseorang atau 

rata-rata kelompok orang agar dapat hidup sehat dan aktif dalam aktivitas 

sehari-hari secara produktif dengan satuan Kalori atau Kilokalori. 

Menurut Hardinsyah, Riyadi, dan Napitupulu (2012) berdasarkan hasil 

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi X (WKNPG) tahun 2012, standar 

angka kecukupan energi per kapita per hari menurut kelompok umur dan 

jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 3. 

Rumah tangga dikatakan cukup mengkonsumsi energi apabila rumah tangga 

tersebut mengkonsumsi energi > 80 persen dari syarat kecukupan energi 

(AKE) sedangkan apabila rumah tangga tersebut mengkonsumsi energi ≤ 80 

persen dari syarat kecukupan energi (AKE) berarti rumah tangga tersebut 

kurang mengkonsumsi energi. 
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Tabel 3. Angka kecukupan energi 2012 perkapita perhari menurut kelompok 

umur dan jenis kelamin 

 

Umur  
Berat   Tinggi   

Hasil 

analisis 
AKE 

2012 
badan(kg)  badan(cm)   AKE 2012  

Anak 
    

0-5 bl   6 61 
 

550 

6-11 bl 9 71 723 725 

1-3 th 13 91 1130 1125 

4-6 th  19 112 1614 1600 

7-9 th 27 130 1865 1850 

Laki-laki 
    

10-12 th 34 142 2096 2100 

13-15 th 46 158 2469 2475 

16-18 th 56 165 2675 2675 

19-29 th   60 168 2739 2725 

30-49 th   62 168 2620 2625 

50-64 th   62 168 2331 2325 

65-79 th   60 168 1890 1900 

80+ th  58   58 168 1530 1525 

Perempuan                 
   

10-12 th  36 145 1988 2000 

13-15 th   46 155 2133 2125 

16-18 th   50 158 2119 2125 

19-29 th   54 159 2268 2250 

30-49 th   55 159 2166 2150 

50-64 th   55 159 1920 1900 

65-79 th  54 159 1560 1550 

80+ th   53 159 1421 1425 

Hamil (+an)                 
   

Trimester 1        
  

0 180 

Trimester 2        
  

340 300 

Trimester 3         
  

450 300 

Menyusui (+an)                 
   

6 bl pertama      
  

330 330 

6 bl kedua             400 400 

Sumber : Hardinsyah, Riyadi dan Napitupulu (2012) 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketahanan pangan  

Menurut Soetrisno (1995), ketahanan pangan rumah tangga dapat dicapai 

dengan pendapatan (daya beli) dan produksi pangan yang cukup.  Komponen 

penting dalam ketahanan pangan adalah ketersediaan dan akses terhadap 

pangan.  Oleh sebab itu, tingkat ketahanan pangan suatu negara atau wilayah 

dapat bersumber dari kemampuan produksi, kemampuan ekonomi untuk 
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menyediakan pangan dan kondisi yang membedakan tingkat kesulitan dan 

hambatan untuk akses pangan. 

Berg dan Muscat (1986) menyatakan bahwa pendapatan seseorang merupakan 

faktor dalam menentukan kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi.  

Tingkat pendapatan akan mempengaruhi konsumsi pangan rumah tangga.  

Pendapatan yang tinggi dapat memperbaiki dan meningkatkan pola pangan 

rumah tangga dan kecukupan gizi rumah tangga.  Sebaliknya, pendapatan yang 

rendah dapat menyebabkan rendahnya konsumsi pangan dan gizi serta 

memburuknya status gizi anggota rumah tangga (Hardinsyah dan Suhardjo, 

1987). 

Sejalan dengan Berg dan Muscat, Hidayati (2011) juga menyatakan bahwa 

pendapatan berpengaruh terhadap daya beli dan perilaku manusia dalam 

mengkonsumsi pangan.  Rendahnya pendapatan rumah tangga yang berada 

dalam kemiskinan merupakan salah satu sebab rendahnya konsumsi pangan 

dan gizi.   

Menurut Suhardjo, Hardinsyah, dan Riyadi (1985), kondisi ketahanan pangan 

rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan pangan (pada tingkat 

makro dan tingkat dalam pasar) dan kemampuan daya beli, tetapi juga oleh 

beberapa hal yang berkaitan dengan pengetahuan gizi dan aspek sosio budaya.  

Hal yang senada pula dikemukakan oleh Sanjur (1982), menunjukkan bahwa 

pendidikan ibu di samping merupakan modal utama dalam menunjang 

perekonomian rumah tangga juga berperan dalam pola penyusunan makanan 

untuk rumah tangga.  Rendahnya tingkat pengetahuan, keterampilan, dan 
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pendidikan ibu rumah tangga berhubungan dengan makanan yang dikonsumsi 

oleh anggota rumah tangganya.  Seorang ibu yang memiliki pendidikan rendah 

akan kurang mampu memilih makanan yang bernilai gizi tinggi, atau kurang 

bisa memberikan prioritas terhadap jenis makanan yang diperlukan oleh 

anggota rumah tangga  

Menurut Harper, Deaton, dan Driskel (1986) besar anggota rumah tangga 

berpengaruh terhadap kondisi pangan dan gizi pada masing-masing rumah 

tangga.  Rumah tangga yang berpendapatan rendah dengan jumlah anggota 

rumah tangga yang besar akan lebih sulit dalam mencukupi kebutuhan pangan 

dan gizi.  Sebaliknya, rumah tangga dengan jumlah anggota yang lebih sedikit 

akan lebih mudah dalam memilih, membuat, dan menyediakan bahan makanan 

sehingga kebutuhan pangan dan gizi dapat mudah terpenuhi. 

Menurut Prasmatiwi, Listiana, dan Rosanti (2011) peningkatan harga pangan 

seperti gula dan minyak goreng menyebabkan pangsa pengeluaran pangan 

menjadi lebih tinggi.  Faktor penyebab tingginya harga pangan diakibatkan 

oleh akses pangan yaitu keterjangkauan terhadap pangan itu sendiri oleh rumah 

tangga seperti kemudahan memperoleh pangan dan kemampuan membeli/daya 

beli rumah tangga terhadap  pangan tersebut dan ketersediaan pangannya.  

Kondisi ini menyebabkan tingkat ketahanan pangan petani menjadi rendah.  

Hal ini menunjukan perilaku yang serupa dengan kenaikan harga gula dan 

minyak goreng.  Kenaikan harga ini akan tingkat pengeluaran petani menjadi 

lebih tinggi, sehingga akan mempengaruhi daya beli petani.  Tingginya pangsa 
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pengeluaran pangan yang disebabkan oleh kenaikan harga ini mengindikasikan 

tingkat ketahanan pangan yang rendah nantinya. 

Sejalan dengan Prasmatiwi, Listiana, dan Rosanti (2011), Desfaryani (2012) 

juga menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat ketahanan 

pangan rumah tangga adalah jumlah anggota rumah tangga, harga beras, harga 

gula, harga minyak, dan harga tempe.  Faktor-faktor tersebut memiliki nilai 

koefisien negatif yang berarti semakin rendah nilai jumlah anggota rumah 

tangga, harga beras, harga gula, harga minyak, dan harga tempe maka akan 

semakin meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga.  Selain itu, Desfaryani 

(2012) juga menyatakan bahwa etnis juga mempengaruhi tingkat ketahanan 

pangan.  Etnis berkaitan dengan adat dan kebiasaan yang dilakukan pada suatu 

rumah tangga, yang berbeda antara rumah tangga dengan etnis yang satu dan 

etnis yang lain termasuk di dalamnya yaitu konsumsi pangan. 

5. Model logistik ordinal 

Pada umumnya analisis regresi digunakan untuk menganalisis data dengan 

variabel respon berupa data kuantitatif.  Akan tetapi sering juga ditemui kasus 

dengan variabel responnya dalam suatu persamaan bersifat kualitatif/kategori. 

Untuk mengatasi masalah tersebut dapat digunakan model regresi logit baik 

yang diukur pada skala nominal maupun ordinal (Yuwono, 2005).  Model logit 

untuk data respon ordinal ini sering disebut sebagai model logit kumulatif. 

Respon dalam model logit kumulatif berupa data bertingkat yang diwakili 

dengan angka 1, 2, 3,…, k, dengan k adalah banyaknya kategori respon 

(Widarjono, 2010). 
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Menurut Darnah (2011) regresi logistik ordinal adalah suatu analisis regresi 

yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara variabel respon 

dengan sekumpulan variabel prediktor, dimana variabel respon bersifat ordinal, 

yaitu mempunyai lebih dari 2 kategori dan setiap kategori dapat diperingkat, 

seperti dalam tingkat ketahanan pangan terdapat peringkat yaitu tahan pangan, 

kurang pangan, rentan pangan, dan rawan pangan.  Tahan pangan memiliki 

peringkat yang lebih tinggi dibandingkan kurang pangan, rentan pangan 

mempunyai peringkat lebih tinggi dibandingkan kurang pangan, dan rawan 

pangan mempunyai peringkat lebih tinggi dibandingkan rawan pangan maka 

analisis logit harus menggunakan ordinal regression. 

Model logit merupakan fungsi logistik probabilitas kumulatif.  Model logit 

dinyatakan sebagai berikut : 

Pi = F (Zi) = F (α + βXi)  

    = F (α + β1X1+ β2X2+ β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7) 

Dimana : 

Pi = probabilitas dimana individu akan memilih suatu pilihan pada Xi tertentu, 

terletak antara 0 dan 1 dan P adalah non linier terhadap Z. 

Model ini mengasumsikan adanya hubungan linier untuk setiap logit dan garis 

regresi yang sejajar sehingga model regresi untuk setiap logit memiliki 

konstanta berbeda tetapi parameter regresinya sama.   

Untuk melihat apakah masing-masing variabel independen secara terpisah 

mempengaruhi variabel dependen dilakukan uji Wald atau uji Z-stat dalam 

regresi logistik ordinal.  Z-stat dilakukan dengan hipotesis sebagai berikut: 
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H0 =  variabel independen tidak mempengaruhi variabel dependen dimana a1 = 

a2 =….=an=0 (tidak signifikan) 

H1 =  variabel independen mempengaruhi variabel dependen dimana terdapat i 

yang merupakan ai≠0 (signifikan) 

Ho akan diterima atau ditolak dapat dilihat dari nilai Z-stat pada masing-

masing variabel independen dibandingkan dengan tingkat nyata (α).  H0 akan 

ditolak apabila Z-stat< α dan H0 tidak ditolak apabila Z-stat> α. 

Untuk menguji semua variabel independen dalam model logistik ordinal 

bersama-sama  mempengaruhi variabel dependen atau tidak, maka digunakan 

uji Likelihood Ratio.  

Ho : β = 0 berarti semua variabel independen secara serentak tidak 

mempengaruhi variabel dependen 

H1 : β ≠ 0 berarti semua variabel independen secara serentak mempengaaruhi 

variabel dependen 

Statistik uji G = -2 ln (L0 – L1) 

Dengan : 

L0 = fungsi likelihood tanpa peubah penjelas 

L1 = fungsi likelihood dengan peubah penjelas 

H0 ditolak atau variabel independen yang diuji secara bersama-sama 

berpengaruh nyata terhadap variabel dependen apabila Likelihood ratio < α, 

dan begitu sebaliknya.  

Untuk melihat seberapa besar variasi dalam variabel dependen dapat dijelaskan 

secara bersama-sama oleh variabel dependen, dan untuk melihat seberapa baik 
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model dapat dijelaskan variabel dependen, maka statistik menggunakan R-

square (R
2
).  Semakin tinggi nilai R-square maka menunjukkan model semakin 

mampu menjelaskan variabel dependen.  Oleh karena itu nilai R-square yang 

tinggi sangat diharapkan dalam suatu penelitian.  

Koefisien dalam model logit menunjukkan perubahan dalam logit sebagai 

akibat perubahan satu satuan variabel independent.  Interpretasi yang tepat 

untuk koefisien ini tentunya tergantung pada kemampuan menempatkan arti 

dari perbedaan antara dua logit.  Oleh karenanya, dalam model logit, 

dikembangkan pengukuran yang dikenal dengan nama odds ratio (ψ).  Odds 

ratio untuk masing-masing variabel ditampilkan oleh Minitab sebagaimana 

yang terlihat di atas. Odds ratio secara sederhana dapat dirumuskan: 

ψ = e
β 

 

Dimana :  

e = bilangan 2,71828  

β = koefisien masing-masing variabel 

B. Kajian Penelitian Terdahulu 

 

Penelitian Amirian, Baliwati, dan Kustiyah (2008) yang dilakukan pada rumah 

tangga petani sawah menyimpulkan bahwa berdasarkan komposit ketahanan 

pangan, sebesar 63,3 persen yang tahan pangan.  Dengan uji korelasi Spearman 

menunjukkan terdapat beberapa faktor yang berhubungan sangat nyata (p<0,01) 

dengan ketersediaan energi perkapita perhari rumah tangga yaitu : (a) pendapatan 

keluarga, (b) besar keluarga, (c) akses ke air bersh untuk keperluan MCK, (d) total 

produksi, dan (e) produksi yang didistribusikan ke dalam rumah tangga. 
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Sejalan dengan penelitian Amirian, Baliwati, dan Kustiyah (2008), penelitian 

sebelumnya yang dilakukan Suhardianto, Baliwati, dan Sukandar (2007) 

menyimpulkan bahwa berbagai faktor determinan yang mempengaruhi ketahanan 

pangan adalah pendapatan, pengetahuan bertani secara organik, produktivitas 

beras organik, tujuan penerapan ketentuan dalam pertanian organik, penguasaan 

lahan, dan pengelolaan limbah. 

 

Hasil penelitian Herawati, dkk (2011) menyimpulkan bahwa faktor yang 

berpengaruh nyata terhadap ketahanan pangan keluarga adalah pendapatan per-

kapita, jumlah anggota keluarga, dan jumlah asset yang dimiliki.  Perlu dilakukan 

adanya pelatihan kewirausahaan bagi anggota keluarga, penyuluhan tentang 

pengetahuan gizi dan keragaman konsumsi, dan pelatihan pengolahan pangan 

berbasis lokal sehingga dapat mendukung peningkatan ketahanan pangan. 

Menurut Ariani dan Rachman (2003) dalam penelitiannya meyimpulkan bahwa 

secara agregat rumah tangga yang tahan pangan di Indonesia 12,2 persen dan di 

kota lebih besar daripada di desa.  Rumah tangga rawan pangan sebesar 30,62 

persen dan di kota lebih rendah daripada di desa.  Karakteristik rumah tangga 

rawan pangan dicirikan oleh tingkat pendidikan kepala keluarga dan istri yang 

lebih rendah (tidak tamat SLTP), jumlah anggota rumah tangga yang lebih banyak 

(lebih dari 4 orang), dan sumber mata pencaharian utama dari sektor pertanian.  

Selain itu, tingkat konsumsi energi dan protein serta beberapa jenis pangan 

sumber karbohidrat dan protein (kecuali jagung, sagu, dan ubi kayu) pada rumah 

tangga rawan pangan juga lebih rendah. 
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Purwantini, Rachman, dan Marisa (2007) dalam penelitiannya menyimpulkan 

bahwa secara regional status pangan wilayah atau propinsi tergolong tahan 

pangan.  Namun demikian masih ditemukan rumah tangga yang tergolong rawan 

pangan cukup tinggi di daerah kasus.  Karakteristik rumah tangga rawan pangan 

dicirikan oleh rata-rata pendidikan kepala keluarga dan istri relatif lebih rendah 

dibanding kelompok lainnya, sedangkan jumlah anggota keluarga lebih tinggi 

dibanding kelompok lainnya.  Umumnya, sumber mata pencaharian rumah tangga 

rawan pangan dominan di sektor pertanian (khususnya di pedesaan) dengan 

jumlah persentase rawan pangan relatif lebih tinggi dibanding perkotaan.  

Sebaliknya, persentase rumah tangga tahan pangan di perkotaan lebih besar 

dibanding dengan pedesaan.  Oleh karena itu, prioritas perhatian untuk 

meningkatkan derajat ketahanan pangan perlu diarahkan kepada rumah tangga 

pedesaan terutama dalam hal peningkatan pendapatan. 

Penelitian oleh Afriyanto (2010) menyimpulkan bahwa variabel konsumsi beras, 

luas panen, dan rata-rata produksi mempunyai pengaruh secara signifikan 

terhadap ketahanan pangan, sedangkan variabel stok beras dan harga beras 

mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap ketahanan pangan di Jawa 

Tengah. 

Sianipar, Hartono, dan Hutapea ( 2012) dalam penelitiannya menyimpulkan 

bahwa secara individual dari uji t juga dapat diketahui bahwa variabel pendapatan, 

harga minyak goreng dan minyak tanah berpengaruh sangat  nyata terhadap 

tingkat ketahanan pangan pada tingkat kesalahan 1 persen, sedangkan tingkat 

pendidikan, harga sayur, dan telur berpengaruh nyata terhadap tingkat ketahanan 
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pangan rumah tangga tani di Kabupaten Manokwari pada tingkat kesalahan 5 

persen.  Variabel jumlah anggota keluarga, harga beras, gula, dan ikan tidak 

berpengaruh nyata.  Hal ini memberi arti nilai koefisien dari variabel-variabel 

tersebut tidak bermakna, artinya kenaikan atau penurunan penggunaan variabel 

tersebut tidak berpengaruh terhadap tingkat ketahanan pangan.   

C. Kerangka Pemikiran 

Ketahanan pangan rumah tangga petani kopi merupakan keadaan dimana rumah 

tangga tercukupi suatu kebutuhan pangannya baik dalam jumlah, mutu, aman, 

merata, dan terjangkau.  Ketahanan pangan terdiri dari tiga komponen yang saling 

berkaitan yaitu ketersediaan, distribusi, dan konsumsi.  

Ketersediaan pangan sebagian besar rumah tangga petani kopi dipenuhi dengan 

melalui pembelian.  Pangan yang tersedia akan didistribusikan untuk dikonsumsi 

oleh masing-masing rumah tangga beserta seluruh anggota di dalamnya.  

Distribusi pangan sangat bergantung dengan adanya infrastruktur yang memadai.  

Di Kabupaten Lampung Barat, infrastruktur yang ada sangat tidak mendukung 

rumah tangga untuk menjangkau pangan yang dibutuhkan.  Tidak tercukupinya 

ketersediaan pangan rumah tangga dan distribusi yang tidak berjalan dengan baik , 

maka dapat menyebabkan konsumsi pangan yang tidak sesuai anjuran sehingga 

kerawanan pangan dapat terjadi.   

Karakteristik sosial ekonomi suatu rumah tangga akan berpengaruh terhadap 

ketahanan pangan.  Pertama, pendapatan rumah tangga yang diperoleh tentunya 

akan menentukan daya beli suatu rumah tangga untuk mengakses pangan yang 

pada akhirnya akan mempengaruhi pangsa pengeluaran pangan dan tingkat 
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konsumsi energi rumah tangga tersebut.  Besarnya pendapatan rumah tangga 

petani kopi tergantung pada pendapatan yang diperoleh dari usahatani kopi, 

nonusahatani kopi, dan nonpertanian.  Hal ini ditunjukkan bahwa semakin tinggi 

pendapatan rumah tangga, maka akan menyebabkan rumah tangga memperoleh 

pangan dengan mudah, begitupun sebaliknya.  Pangan yang dibutuhkan oleh 

rumah tangga, dapat diperoleh dengan lebih mudah lagi apabila diikuti harga 

pangan yang rendah.  Hal ini ditunjukkan bahwa semakin rendah harga pangan 

yang ada, maka akan menyebabkan semakin banyak pangan yang bisa dibeli dan 

ketersediaan panganpun akan tinggi, begitu pula sebaliknya.  Jadi, harga pangan 

yang berada di pasaran juga dapat mempengaruhi tingkat ketahanan pangan suatu 

rumah tangga.   

Dalam memilih jenis pangan untuk dikonsumsi, jumlah anggota rumah tangga 

akan mempengaruhi banyaknya jenis pangan yang dapat tersedia dan dikonsumsi 

oleh anggota rumah tangga.  Selain itu, pendidikan ibu rumah tangga menjadi 

faktor yang mempengaruhinya karena terkait dengan seberapa besar dan jenis 

pangan yang sebaiknya harus dikonsumsi oleh anggota rumah tangga lainnya.  

Jika jumlah pangan dalam suatu rumah tangga dianggap tetap maka semakin 

banyaknya anggota rumah tangga menjadikan semakin sedikit jumlah makanan 

yang dapat dikonsumsi oleh tiap-tiap orang di dalam suatu unit rumah tangga.   

Suku daerah ataupun etnis juga akan mempengaruhi tingkat kecukupan energi dari 

makanan yang dikonsumsi oleh suatu rumah tangga, hal ini dikarenakan 

berlakunya suatu sistem adat ataupun tradisi yang berkembang di masyarakat 

dengan suku daerah tertentu.  Sistem adat ataupun tradisi suku yang satu dengan 
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suku yang lainnya biasanya berbeda dalam hal pola konsumsi pangan untuk 

kebutuhan sehari-hari.  Terakhir, hal yang mempengaruhi tingkat kecukupan 

energi dari pangan yang dikonsumi oleh suatu rumah tangga adalah ada tidaknya 

akses terhadap pangan secara langsung.  Apabila rumah tangga memiliki 

ladang/sawah, pangan dapat diakses secara langsung dan mandiri dari hasil 

produksi ladang/sawah tersebut.  Pangan yang diperoleh melalui produksi sendiri 

dengan melalui pembelian tentunya akan berbeda.  

Oleh karena itu, perlu diketahui tingkat ketahanan pangan dengan indikator silang 

Maxwell et all (2000) antara pangsa pengeluaran pangan dan konsumsi energi dan 

faktor apa saja yang berpengaruh terhadap tingkat ketahanan pangan rumah 

tangga petani kopi di Kabupaten Lampung Barat tersebut dengan melihat 

karakteristik sosial ekonomi yang ada. 

Berdasarkan uraian di atas, maka paradigma kerangka pemikiran analisis 

ketahanan pangan tingkat rumah tangga petani kopi di Kabupaten Lampung Barat 

dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1.  Paradigma kerangka pemikiran analisis ketahanan pangan rumah 

tangga petani kopi di Kabupaten Lampung Barat 
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D. Hipotesis 

Berdasarkan kerangka pemikiran, telah disusun hipotesis yang diajukan dalam 

penelitian ini, yaitu diduga tingkat ketahanan pangan rumah tangga petani kopi 

dipengaruhi oleh pendapatan rumah tangga, pendidikan ibu rumah tangga, jumlah 

anggota rumah tangga, harga beras, harga gula, etnis, dan akses terhadap pangan. 

 

 


