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ABSTRAK
Penelitian ditujukan untuk mengetahui (1) kondisi ketahanan pangan beras berdasarkan aspek

konsumsi dan, (2) faktor – faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan beras di Kecamatan Berbak
Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Berbak Kabupaten Tanjung Jabung
Timur yang berlangsung dari tanggal 13 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2017. Data yang
digunakan adalah data primer. Metode yang digunakan adalah Metode Survey dengan melakukan wawancara
langsung serta pengisian kuisioner yang telah dipersiapkan. Analisis data yang digunakan adalah analisis
deskriptif dan Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) rata – rata konsumsi
beras di Kecamatan Berbak adalah sebesar 73,679 gr/kap/hari yang berarti belum mencapai tingkat konsumsi
penduduk Provinsi Jambi yang seharusnya yakni 256,3 gr/kap/hari. (2) faktor – faktor yang mempengaruhi
ketahanan pangan beras di Kecamatan Berbak yaitu pendapatan, jumlah anggota keluarga, dan pendidikan
berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan beras, sedangkan umur kepala rumah tangga dan
ketersediaan beras tidak berpengaruh signifikan secara nyata terhadap konsumsi beras di Kecamatan Berbak.
Kata kunci : Ketahanan Pangan, Konsumsi Beras, Pendapatan, Ketersediaan.

ABSTRACT

This study is aimed to know: 1) the rice food security based on consumption aspect and , 2) factors
effecting rice food security in Berbak district, Tanjung Jabung Timur. This study was conducted in Berbak,
Tanjung Jabung Timur from 13th August 2016 to 20th January 2017. Primary data was used in this study which is
collected by using Survey methode which was using direct interview and the participants was asking to fell the
questionnaire list that had prepared before. Analysis descriptive was used in this study by using Analysis
Multiple Regresi Linier. Then, the result of study showed that 1) The average of rice consumption in Berbak,
Tanjung Jabung Timur is 73,679 gr/kap/day, where it means the result don’t get the amount of Jambi’s
residence consumption about was 256,3 gr/kap/day. 2) Then, the factors that influenced the rice food security
in Berbak, Tanjung Jabung Timur are income, the number family’s member, and education level of head house
hold give positive impact toward the security of rice in Berbak, Tanjung Jabung Timur. Meanwhile, the age of
family’s head and the availability of rice did not give any significant influences toward the consumption of rice
in Berbak, Tanjung Jabung Timur.
Keywords: Food Security, Rice and The consumption of rice, Income, Availability of rice



PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan yang mendasar, sehingga ketersediaan pangan bagi masyarakat harus
selalu terjamin. Manusia dengan segala kemampuannya selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya
dengan berbagai cara. Pangan merupakan komoditas penting dan strategis yang harus dipenuhi oleh
pemerintah dan masyarakat secara bersama – sama seperti diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor 18
tahun 2012 tentang pangan. Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar
manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia, negara juga
berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup,
aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perorangan secara
merata di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang waktu dengan memanfaatkan
sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal.

Beras merupakan komoditas pangan yang umumnya dijadikan sebagai makanan pokok bagi penduduk
Indonesia. Beras adalah hasil olahan yang berasal dari produk pertanian yaitu padi. Posisi komoditas beras
bagi sebagian besar penduduk Indonesia adalah sebagai bahan makanan utama disamping merupakan sumber
nutrisi penting dalam struktur pangan, sehingga aspek penyediaan menjadi hal yang sangat penting mengingat
jumlah penduduk yang semakin besar. Menurut Suryana (2001), beras mempunyai peran yang strategis dalam
memantapkan ketahanan pangan. Beras memiliki karakteristik menarik, yaitu : (1) 90% produksi dan konsumsi
beras dilakukan di Asia ; (2) pasar beras dunia sangat rendah, yaitu hanya 4 – 5% dari total produksi, berbeda
dengan komoditi tanaman pangan lainnya seperti gandum, jagung, dan kedelai yang masing – masing
mencapai 20%, 15%, dan 30% dari total produksi ; (3) harga beras sangat tidak stabil dibanding dengan produk
lainya ; (4) 80% perdagangan beras dunia dikuasai oleh enam negara, yaitu Thailand, Amerika Serikat, Vietnam,
Pakistan, Cina, dan Myanmar ; (5) struktur pasar oligopolistic ; (6) Indonesia merupakan negara net importer
sejak tahun 1998 ; (7) sebagian besar negara di Asia, umumnya beras diperlakukan sebagai wage goods dan
political goods.

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu sentra produksi padi di Provinsi Jambi, dan
juga sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari pertanian, oleh karena itu produktivitas
tanaman pertanian khususnya tanaman pangan terutama padi perlu terus ditingkatkan. Berdasarkan data
Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi Tahun 2015, diketahui bahwa produksi dan luas lahan padi di Kabupaten
Tanjung Jabung Timur mengalami penurunan dari tahun 2013 sampai tahun 2014, dimana tercatat bahwa
pada tahun 2013 produksi padi sebesar 102.692 ton dengan luas panen 28.463 ha dan di tahun 2015 terjadi
penurunan dimana jumlah produksi padi sebanyak 75.109 ton dengan Luas Panen sebesar 18.322 ha dan
menghasilkan produktivitas sebesar 40,99 kw/ha.

Kecamatan Berbak memiliki luas panen terluas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu sebesar
4.967 ha dimana jumlah petani padi di Kecamatan Berbak tersebut sebanyak 1.398 KK. Dengan luas panen
tersebut diharapkan mampu menghasilkan produksi padi yang tinggi guna meningkatkan pendapatan petani
padi yang secara langsung mampu mempengaruhi perubahan konsumsi pangan rumah tangga. Meningkatnya
pendapatan berarti memperbesar peluang untuk membeli pangan yang lebih bermutu. Sebaliknya penurunan
pendapatan menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas pangan yang dibeli (Baliwati, dkk 2004).

Potensi lahan pangan terbesar di Kecamatan Berbak adalah potensi lahan padi dengan luas lahan
sebesar 5.565 ha dan produksi sebanyak 21.703 ton dan untuk tanaman pangan jagung memiliki potensi yang
lebih rendah dengan luas lahan 317 ha dimana produksinya sebanyak 475 ton.  Potensi lahan ini juga sudah
menurun dari tahun 2013, dimana pada tahun 2013 tercatat bahwa luas potensi lahan untuk tanaman padi
adalah sebesar 7.420 ha dengan produksi 22.600 ton. Hal ini bisa disebabkan karena adanya peralihan lahan
dari lahan tanaman pangan ke lahan perkebunan. Selain itu yang memicu terjadinya peralihan lahan adalah
karena faktor ekonomi. Dimana penduduk Berbak merasa bahwa dengan beralih dari petani padi ke petani
sawit maka akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Karena keuntungan bertani padi hanya sekali
dalam setahun itupun tidak menghasilkan hasil yang memuaskan dan berbeda dengan bersawit. Penduduk
meyakini bahwasannya bertani sawit akan menghasilkan kepuasan yang lebih dan bisa mendapat untung yang
lebih .

Meskipun Kecamatan Berbak menjadi daerah sentra produksi padi di Kabupaten Tanjung Jabung
Timur hal ini bukan berarti konsumsi beras di daerah tersebut sudah aman. Hal ini disebabkan adanya
pengaruh jumlah penduduk, pendapatan, dan apakah beras yang diproduksi hanya dikonsumsi oleh rumah
tangga saja atau beras dijual ke pasar, apakah beras yang sudah diproduksi telah memenuhi kebutuhan atau
diperlukan impor beras dari daerah lain.

Pemenuhan kebutuhan akan pangan beras rumah tangga di Kecamatan Berbak pastinya akan
berbeda – beda karena di Kecamatan Berbak mempunyai karakteristik yang berbeda beda seperti ; perilaku



dan kebiasaan (sosial budaya), pendapatan, pendidikan, antara rumah tangga yang satu dengan rumah tangga
yang lainnya sehingga dalam memenuhi kebutuhan pangannya serta penentuan pangan yang akan dikonsumsi
juga pasti berbeda. Sama halnya dengan perilaku konsumsi mereka yang tentu saja akan berbeda satu sama
lain. Tingkat konsumsi beras yang beragam ini dipengaruhi oleh besar kecilnya pendapatan penduduk. Dimana
dengan pendapatan yang relative tinggi secara langsung dapat mempengaruhi perubahan konsumsi terhadap
beras. Dengan pendapatan yang relative tinggi maka konsumsi terhadap beras yang lebih bermutu akan lebih
tinggi dibandingkan dengan beras biasa. Perbedaan pendapatan tersebut mempengaruhi pemilihan kualitas
beras yang akan dikonsumsi. Dan faktor lai yang mempengaruhi yaitu pola konsumsi pangan beras dan juga
faktor sosial  Menurut Baliwati, dkk (2004), ada banyak faktor yang mempengaruhi rumah tangga untuk
mengambil keputusan dalam mengkonsumsi pangan. Diantaranya, faktor sosial budaya, pendidikan,
pengetahuan, pendapatan, agama, suku, dan adat istiadat juga akan mempengaruhi keputusan rumah tangga
dalam menentukan pangan yang dikonsumsi. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini
bertujuan : (1). Bagaimana ketahanan pangan berdasarkan aspek konsumsi beras di Kecamatan Berbak?
(2). Apa faktor – faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan beras di Kecamatan Berbak?

METODE PENELITIAN
Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengkaji tentang Ketahanan Pangan Beras Rumah Tangga. Penelitian ini dilaksanakan di
Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung jabung Timur Provinsi Jambi. Penelitian dilaksanakan  pada tanggal 13
Agustus 2016  sampai tanggal 13 September 2016. Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data
mengenai data Konsumsi beras, jumlah anggota keluarga, tingkat pendapatan, pendidikan kepala rumah
tangga, serta data lain yang terkait dengan penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer. Metode yang digunakan adalah metode survey dengan melakukan wawancara langsung serta
pengisian kuisioner yang telah dipersiapkan.

Metode Penarikan Sampel
Di Kecamatan Berbak terdapat 1 Kelurahan 5 Desa yaitu Desa Rawasari, Simpang, Rantau Makmur,

Telago limo, Sungai Rambut, dan Rantau rasau. Selanjutnya, dari 6 desa tersebut, dipilih 2 desa sampel secara
sengaja (purposive) sebagai lokasi penelitian yaitu Desa Rantau Makmur dengan jumlah anggota rumah tangga
yang tergolong banyak dan selanjutnya Desa Sungai Rambut dengan jumlah rumah tangga tergolong sedikit.

Adapun untuk pengambilan sampel rumah tangga di Kecamatan Berbak digunakan metode Simple
Random Sampling Sedangkan teknik pengambilan sampelnya menggunakan rumus dari Taro Yemane atau
Slovin sebagai berikut : = NN + 1
Dimana :

n = jumlah sampel
N = jumlah populasi/ jumlah rumah tangga
d2 = Presisi (ditetapkan 10%)

berdasarkan rumus diatas, diperoleh jumlah sampel sebagai berikut := = ( ) . = 90,53 = 91 responden

MetodeAnalisis Data

Analisis Infrensial
Analisis infrensial adalah analisis yang digunakan untuk menganalisa data sampel, dan hasilnya akan

digeneralisasi untuk populasi dimana populasi berada. Analisis ini digunakan untuk mengetahui faktor yang
mempengaruhi ketahanan pangan beras di Kecamatan Berbak, maka digunakan analisis regresi linier berganda
dengan bentuk sebagai berikut :

Y = f (X1, X2,.....,Xn)
Fungsi Matematisnya adalah :
Y = β0 + β 1X1 + β 2X2 + β 3X3 + β 4D1 + E



Model pendugaannya adalah :
Y1= b0 + b1X1 + b 2X2 +b 3X3 + b 4X1 + e

Dimana :
Y1 = Konsumsi Beras (kg/kap/tahun)
X1 = Pendapatan (Rp/bulan)
X2 = Jumlah anggota keluarga (orang)
X3 = Umur (Tahun)
D1 = Koefisien variabel Dummy untuk ketersediaan beras.

Nilai 1 Tersedia sumber beras di tingkat rumah tangga
Nilai 0 Tidak tersedia sumber beras di tingkat rumah tangga

D2 = Koefisie variabel Dummy untuk pendidikan
Nilai 1 Pendidikan > 9 Tahun
Nilai 0 Pendidikan < 9 Tahun

β0 =  Konstanta
e = Kesalahan penggunaan
β1β2β3 = Koefisien Regresi

Adapun untuk memudahkan perhitungan maka data diolah dengan sistem komputasi dengan
menggunakan software SPSS 16. Hal ini dilakukan untuk menghindari dan meminimalisir kesalahan – kesalahan
dalam perhitungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan Kabupaten yang berpotensi sebagai sentra padi di
Provinsi Jambi. Ada beberapa kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berpotensi untuk
menghasilkan pangan beras salah satunya adalah Kecamatan berbak. Meskipun Kecamatan Berbak menjadi
daerah sentra produksi padi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hal ini bukan berarti konsumsi beras di
daerah tersebut sudah aman. Hal ini disebabkan adanya pengaruh jumlah penduduk, pendapatan, dan apakah
beras yang diproduksi hanya dikonsumsi oleh rumah tangga saja atau beras dijual ke pasar, apakah beras yang
sudah diproduksi telah memenuhi kebutuhan atau diperlukan impor beras dari daerah lain.

Tabel 1. Hasil Analisis Rata – Rata Konsumsi Beras di Kecamatan Berbak

Mean Std. Deviation N

Konsumsi 73.6792 19.55507 91

Pendapatan 2.3324E6 7.06335E5 91

Jumlah ART 3.5824 .96685 91

Umur 34.8901 7.00865 91

Ketersediaan .6374 .48342 91

Pendidikan .4176 .49589 91

Berdasarkan Tabel 1 diatas hasil penelitian yang diperoleh tingkat ketahanan pangan beras rumah
tangga di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menunjukkan bahwa kondisi rata rata
konsumsi beras di daerah penelitian  di Kecamatan Berbak diperoleh hasil yaitu sebesar 73.6792 gr/kap/hari.
Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa kondisi ketersediaan beras hanya 28,74% dari total konsumsi
pangan beras penduduk Provinsi Jambi tahun 2009 – 2014. Hal ini terjadi karena beberapa hal seperti
responden peneliti seutuhnya bukan dari kalangan petani, dan kemudian salah satu hal yang menjadi
penyebabnya yakni beralihnya petani padi menjadi petani sawit dan karet. Hal ini berdampak pada produksi
padi yang semakin menurun, dimana penyebab beralihnya para petani tersebut dikarenakan petani merasa
kurang beruntung untuk bertani padi karena sistem panen sekali setahun sedangkan untung yang diterima
tidak terlalu memuaskan dan usaha kelapa sawit lebih menarik perhatian para petani.

Hasil Analisis Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan Beras
Untuk melihat faktor pendapatan, jumlah anggota rumah tangga, umur, ketersediaan, dan pendidikan

(sebagai variable X) berpengaruh terhadap ketahanan pangan beras (sebagai variable Y), dilakukan analisis



regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan program aplikasi software SPSS 16. Adapun data yang
diinput meliputi besar pendapatan, jumlah anggota rumah tangga, umur, banyaknya konsumsi beras.

Tabel 2. Pengaruh Pendapatan, Jumlah ART, Umur, Ketersediaan dan Pendidikan Terhadap Konsumsi Beras
di Kecamatan Berbak

Model
Unstandardized Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) 6.097 8.667 .703 .484

Pendapatan 4.238E-6 .000 .153 2.137 .035
Jumlah ART 15.445 1.435 .764 10.763 .000
Umur -.075 .205 -.027 -.368 .713
Ketersediaa 2.842 2.783 .070 1.021 .310
Pendidikan 7.629 2.714 .193 2.811 .006

R = 0,779
R Square = 0,607
Adjusted
Square

= 0,584

Sig F = 0,000a

a. Dependent Variable: Konsumsi

Uji Model Regresi Linier Berganda
Untuk mengetahui faktor – faktor yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan beras digunakan alat uji

regresi linier berganda. Dalam analisis regresi linier berganda terdapat R atau Multiple R menunjukkan
korelasi antara variable bebas dengan variable terikatnya. Kemudian terdapat R square atau koefisien
determinasi, digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana ketepatan atau kecocokan garis regresi yang
terbentuk dalam mewakili kelompok data hasil observasi.

Koefisien determinasi menggambarkan bagian dari variable total yang dapat diterangkan oleh model.
Semakin besar nilai R2 (mendekati 1), maka ketepatannya dikatakan semakin baik. Selanjutnya, Adjusted R
Square merupakan yang telah terkoreksi dengan jumlah variable dan ukuran sampel sehingga dapat
mengurangi unsur bias jika terjadi penambahan variable dan ukuran sampel. Berdasarkan Tabel 5. terdapat
nilai R sebesar 0,799, hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara variabel tak
terikat (pendapatan, jumlah anggota keluarga, umur kepala rumah tangga, ketersediaan, dan pendidikan)
dengan variable terikat (konsumsi beras) dan R Square sebesar  0,607 atau 60,7 %. Hal ini menunjukkan bahwa
persentase sumbangan pengaruh variabel tak terikat (pendapatan, jumlah anggota keluarga, umur kepala
rumah tangga, konsumsi) mampu menjelaskan sebesar 60,7 % variasi variabel terikat (ketersediaan beras)
sedangkan sisanya sebesar 39,3% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam
model penelitian ini.

Sig merupakan alat yang menunjukkan titik kesalahan yang terjadi jika nilai F hitung sebesar 26.228.
Ternyata tingkat kesalahan atau probabilitas sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Jadi dapat
disimpulkan bahwa variable bebas (Y) secara simultan mampu menjelaskan perubahan pada variable
tergantung (X), atau model dinyatakan cocok atau fit. Atau berdasarkan hasil analisis yang diperoleh, diketahui
nilai F sebesar 26,228 dengan nilai sig. = 0,000. Karena nilai signifikansi < 0,05 maka model ini cukup baik,
dimana pendapatan, jumlah anggota rumah tangga, umur kepala rumah tangga, ketersediaan beras, dan
pendidikan secara bersamaan berpengaruh terhadap konsumsi beras keluarga. Oleh sebab itu, pengujian
secara individual dapat dilakukan atau dilanjutkan.

Berdasarkan Tabel 1. terdapat : 1) Understandardize Coefficients, Unstandardize Coefficients
Pendapatan = 4.238E-6. Unstandardize Coefficients pendapatan merupakan koefisien regresi yang artinya jika
pendapatan masing – masing meningkat sebesar satu satuan maka konsumsi akan meningkat sebesar 4.238E-6
satuan.  2) Standart error, Standart error menunjukkan penyimpangan koefisien regresi yang ada dalam model
tersebut semakin kecil penyimpangan dalam koefisien regresi tersebut maka semakin berarti kontribusi
variable tersebut terhadap variable tergantungnya. 3) T dan Sig. t digunakan untuk mengetahui signifikansi



variable bebas. Jika nilai t hitung lebih besar dari t Tabel dengan df α (0,05) maka variable tersebut memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap variable tergantung. Sig. merupakan angka yang menunjukkan besarnya
tingkat  kesalahan pada nilai t. jika nilai t hitung semakin besar maka nilai kesalahan Sig. akan semakin kecil.
Jika nilai Sig. lebih kecil dari α (0,05) (ditetapkan) maka disebut signifikan. Berdasarkan analisis hasil regresi
linear berganda pada tabel 4 maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

Y = 6.097 + 4.238 X1 + 15.445 X2 – 0.075 X3 + 2.842 X4 + 7.629 X5

Keterangan :
Y : Konsumsi
X1 : Pendapatan
X2 : Jumlah Anggota Rumah Tangga
X3 : Umur
X4 : Ketersediaan
X5 : Pendidikan

Pengaruh Pendapatan Terhadap Konsumsi Beras
Pendapatan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian. Pendapatan ini dapat

menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga. Konsumsi akan barang juga sewaktu – waktu dapat
bertambah sesuai dengan pendapatan yang diterima.

Berdasarkan uji t atau yang sering disebut dnegan uji secara individual antara pendapatan terhadap
ketahanan pangan beras, diperoleh nilai sig. 0,035. Nilai sig. 0,035 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau
nilai 0,05 > 0,035 artinya pendapatan berpengaruh signifikan terhadap konsumsi beras. Besarnya sig. variable
X1 (pendapatan) sebesar 0,035 (lebih kecil dari 0,05), yang artinya ada pengaruh yang signifikan antara kedua
variabel tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan akan diikuti oleh peningkatan
ketahanan pangan beras atau sebaliknya dengan penurunan pendapatan akan diikuti oleh penurunan
konsumsi pangan beras.

Nilai koefisien dari variable ini adalah 4.238 yang berarti jika pendapatan meningkat sebesar 1 satuan,
maka konsumsi pangan beras akan meningkat sebesar 4.238 satuan. Hal ini berarti bahwa peningkatan
pendapatan dengan kondisi variable yang lain tetap, akan dapat menaikkan jumlah ketahanan pangan beras.
Tingkat pendapatan akan berpengaruh terhadap kemampuan kemampuan daya beli. Kemampuan daya beli
yang tinggi akan memberikan pilihan lebih banyak dan beragam untuk beras yang paling berkualitas yanga
akan dikonsumsi. Oleh karena itu, tingkat pendapatan yang tinggi memperbesar peluang untuk membeli
pangan beras dengan kuantitas dan kualitas yang lebih bagus. Sebaliknya penurunan pendapatan akan
menyebabkan penurunan dalam hal kualitas dan kuantitas pangan beras yang dibeli (Hardiansyah dan
Suhardjo, 1987).

Hasil ini sejalan dan di dukung hasil penelitian oleh Susanti (2012), mengenai analisis konsumsi
pangan rumah tangga petani karet di Kecamatan batin XXIV Kabupaten Batanghari, menyimpulkan bahwa
pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap pola konsumsi pangan rumah tangga petani karet, dimana
semakin tinggi pendaptan konsumsi semakin terpenuhi, dan sebaliknya.

Pengaruh Jumlah Anggota Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Beras
Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di satu rumah tangga,

baik berada di rumah pada saat pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang telah
bepergian 6 bulan atau lebih dan angota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan
pindah atau akan meninggalkan rumah 6 bulan tidak dianggap anggota rumah tangga. Orang yang telah tinggal
di suatu rumah tangga 6 bulan atau lebih atau yang telah tinggal di suatu rumah tangga kurang dari 6 bulan
tetapi berniat menetap di rumah tangga tersebut, dianggap sebagai anggota rumah tangga (BPS,2013).

Berdasarkan uji secara individual antara jumlah anggota rumah tangga terhadap ketahanan pangan
beras diperoleh nilai sig sebesar 0,000.  Nilai sig 0,000 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,05 >
0,000 artinya jumlah anggota rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap konsumsi pangan beras.
Besarnya sig variable X2 (jumlah anggota rumah tangga) sebesar 0,000 (lebih kecil dari 0,05), yang artinya  ada
pengaruh yang signifikan antara kedua variable tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah
anggota rumah tangga akan diikuti oleh peningkatan konsumsi pangan beras atau sebaliknya dengan
penurunan jumlah anggota rumah tangga akan diikuti oleh penurunan ketahanan pangan beras.

Nilai koefisien dari variable ini adalah 15.445 yang berarti bahwa setiap peningkatan jumlah anggota
rumah tangga sebesar 1 satuan, maka tingkat konsumsi pangan beras akan meningkat sebesar 15.445 satuan.



Hal ini berarti, bahwa penambahan jumlah anggota rumah tangga dengan kondisi variable yang lain tetap akan
dapat meningkatkan jumlah konsumsi pangan beras rumah tangga. Peningkatan jumlah anggota rumah tangga
berhubungan positif dengan konsumsi beras atau dengan kata lain semakin banyak jumlah anggota rumah
tangga maka akan semakin meningkatkan jumlah konsumsi pangan beras rumah tangga.

Hasil ini sejalan dan didukung dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ningsih Mardiana (2013),
mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi pola konsumsi pangan dan gizi rumah tangga nelayan di
Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dan juga Menurut Hartog et al (1995) dalam Tanziha
dan Herdiana (2009) besar keluarga mempengaruhi kebiasan makan dan gizi rumah tangga menyimpulkan
jumlah anggota rumah tangga berpengaruh signifikan terhadap pola konsumsi pangan dan gizi rumah tangga
nelayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimana semakin banyak jumlah anggota
rumah tangga maka konsumsi energi semakin berkurang.

Pengaruh Umur Kepala Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Beras
Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas seseorang adalah umur. Semakin

bertambah umur akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola fikirnya, sehingga pengetahuan yang
diperoleh semakin banyak. Umur dapat mempengaruhi cara seseorang dalam berfikir.

Berdasarkan uji t atau yang sering disebut dnegan uji secara individual antara umur kepala rumah
tangga terhadap ketahanan pangan beras, diperoleh nilai sig. 0,713.  Nilai sig. 0,713 lebih besar dari nilai
probabilitas 0,05 atau nilai 0,05 < 0,713 artinya umur tidak berpengaruh nyata secara signifikan terhadap
konsumsi pangan beras. Besarnya sig. variable X3 (umur kepala rumah tangga) sebesar 0,713 (lebih besar dari
0,05), yang artinya tidak ada pengaruh yang  nyata secara signifikan antara kedua variable tersebut. Hal ini
menunjukkan bahwa peningkatan umur kepala rumah tangga akan diikuti oleh penurunan ketahanan pangan
beras atau sebaliknya dengan penurunan umur kepala rumah tangga akan diikuti oleh penurunan ketahanan
pangan beras.

Nilai koefisien dari variable ini adalah -0,075 yang berarti jika umur kepala rumah tangga meningkat
sebesar 1 satuan, maka ketahanan pangan beras akan menurun sebesar 0.075 satuan. Hal ini berarti bahwa
peningkatan umur kepala rumah tangga dengan kondisi variable yang lain tetap, akan dapat menurunkan
jumlah konsumsi pangan beras.

Hasil ini berbeda dengan teori bahwa semakin dewasa usia seseorang maka produktivitasnya semakin
meningkat. Perbedaan ini disebabkan karena responden yang dijadikan sampel sebagian besar bekerja sebagai
petani, dimana seorang petani akan mengandalkan tenaga atau fisiknya dalam bekerja. Maka dari itu, semakin
berumur kepala rumah tangga maka kemampuan fisiknya akan semakin berkurang sehingga produktifitasnya
pun semakin menurun. Ketika produktivitasnya menurun maka pendapatannya pun akan berkurang, sehingga
hal tersebut dapat menyebabkan rumah tangga masyarakat rentan terhadap rawan pangan.

Meskipun hasil penelitian ini berbeda dengan teori, akan tetapi hasil penelitian ini didukung oleh
penelitian Amirian (2008) mengenai faktor – faktor yang berhubungan dengan ketersediaan energi per kapita
per hari, dimana dinyatakan bahwa hanya terdapat beberapa faktor nyata yang berhubungan dengan
ketersediaan energi dan salah satu faktor yang tidak berpengaruh yaitu umur kepala rumah tangga.

Pengaruh Ketersediaan Pangan Beras Terhadap Konsumsi Beras
Berdasarkan uji secara individual antara ketersdiaan pangan beras dengan konsumsi beras diperoleh

sig. sebesar 0,310. Nilai sig. 0,310 lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,310 > 0,05. Besarnya sig
variabel D2 (ketersediaan pangan) sebesar 0,310 (lebih besar 0,05), yang artinya tidak ada perbedaan konsumsi
beras antara rumah tangga yang pangannya tersedia di tingkat rumah tangganya dengan rumah tangga yang
ketersediaan pangannya tidak tersedia di tingkat rumah  tangganya.

Hal ini terjadi karena bahan pangan yang ada di daerah penelitian cukup tersedia, baik itu diwarung,
pasar, dan penjual keliling yang ada di daerah penelitian sehingga rumah tangga memiliki peluang yang sama
antara rumah tangga yang ketersediaan pangannya cukup di tingkat rumah tangga dengan rumah tangga yang
ketersediaan pangannya tidak cukup di tingkat rumah tangganya. Di daerah penelitian lebih banyak rumah
tangga tidak tersedia (tidak mencukupi) pangan (beras) sebagai makanan pokok disebabkan banyaknya rumah
tangga miskin yang memiliki pendapatan relatife rendah sehingga sangat terbatas untuk bisa mencukupi
ketersediaan kebutuhan pangan rumah tangganya. Rumah tangga biasanya membeli pangan beras pada
jumlah yang sedikit hanya untuk keperlun beberapa hari saja.

Pengaruh Pendidikan Terhadap Konsumsi Beras
Berdasarkan uji secara individual antara pendidikan terhadap konsumsi beras diperoleh nilai sig.

sebesar 0,006. Nilai sig. 0,006 lebih kecil dari nilai probabilitas 0,05 atau nilai 0,05 > 0,006. Karena besarnya sig.



variabel D2 (Pendidikan) sebesar 0,006 (lebih kecil dari 0,05) artinya ada perbedaan antara konsumsi beras
rumah tangga yang berpendidikan menengah ke atas (menempuh pendidikan lebih lama) dengan rumah
tangga yang berpendidikan dasar (menempuh pendidikan relative singkat). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat
kecukupan konsums beras rumah tangga yang menempuh pendidikan lebih lama akan lebih mampu dan lebih
bijaksana dalam memilih pangan beras yang lebih bermutu untuk dikonsumsi rumah tangganya dibandingkan
dengan rumah tangga yang menempuh pendidikan relative lebih singkat / sebentar.

Tingkat pendidikan formal seseorang seringkali berhubungan positif dengan peningkatan pola
konsumsi makanan rumah tangga. Hal ini termasuk upaya untuk mencapai status gizi yang baik di rumah
tangganya. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang untuk menyerap informasi dan
mengimplementasikan dalam perilaku dan gaya hidup sehari – hari, khususnya dalam hal kesehatan dan gizi
(Atmarita, 2004).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil  penelitian menunjukkan bahwa rata rata konsumsi beras
di daerah penelitian  di Kecamatan Berbak diperoleh hasil yaitu sebesar 73.6792 gr/kap/hari. Dari hasil
tersebut dapat dinyatakan bahwa kondisi ketersediaan beras hanya 28,74% dari total konsumsi pangan beras
penduduk Provinsi Jambi tahun 2009 – 2014.

Hasil analisis diperoleh bahwa faktor pendapatan, jumlah anggota keluarga dan pendidikan
berpengaruh positif terhadap ketahanan pangan beras, sedangkan jumlah umur dan ketersediaan beras tidak
berpengaruh signifikan secara nyata terhadap konsumsi beras di Kecamatan Berbak, hal ini disebabkan
responden peneliti bukan hanya dari kalangan petani yang telah meiliki ketersediaan beras namun juga dari
kalangan penduduk lainnya.
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