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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsumsi bahan pangan sumber ptotein 

hewani asal ternak dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi bahan pangan 

sumber ptotein hewani asal ternak di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur. Penelitian ini merupakan penelitian survei, data yang dihimpun terdiri dari data primer 

dan data sekunder. Ada beberapa tahap dalam metode survei yaitu diantaranya: Pemilihan 

desa dilakukan secara simple random sampling,  pemilihan RT (Rukun Tetangga) secara 

purposive samping, dan penentuan responden dengan cara simple random sampling sebanyak 

20% dari KK (Kepala Keluarga) dari setiap RT, maka diperoleh jumlah responden untuk 3 

desa terpilih adalah 100 KK. Untuk mengetahui konsumsi bahan pangan sumber protein 

hewani asal ternak dilakukan dengan cara menghitung jumlah konsumsi daging, telur dan 

susu yang dikonsumsi per bulan. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

konsumsi bahan pangan sumber protein hewani asal ternak dilakukan dengan analisis regresi 

linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan konsumsi bahan pangan sumber protein 

hewani asal ternak di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk 

daging telah memenuhi konsumsi yang dianjurkan, telur hampir memenuhi konsumsi yang 

dianjurkan dan susu masih jauh dari konsumsi yang dianjurkan menurut Widya Karya Pangan 

dan Gizi, (2004). Hasil analisis regresi linier berganda menjelaskan bahwa faktor umur dan 

pendidikan berpengaruh tidak nyata, sedangkan faktor jumlah anggota keluarga dan 

pendapatan berpengaruh nyata. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Konsumsi masyarakat 

Kecamatan Kuala Jambi terhadap protein hewani asal ternak tergolong rendah.Tingkat 

konsumsi bahan pangan sumber protein hewani asal ternak di Kecamatan Kuala Jambi 

dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga dan pendapatan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bahan pangan merupakan kebutuhan pokok manusia untuk hidup. Salah satu 

kebutuhan manusia yang harus dipenuhi yaitu protein. Protein adalah zat yang berperan 

penting dalam proses pembentukan jaringan otot. Protein juga berfungsi sebagai zat pengatur 

hormon-hormon yang ada di dalam organ pencernaan manusia. Tidak  hanya itu protein 

berfungsi sebagai pengatur pH asam dan basa dalam tubuh. Fungsi protein yang lainnya 

adalah sebagai cadangan makanan dan energi dalam tubuh. 

 Protein dibagi menjadi dua kelompok, yaitu protein hewani dan nabati. Sumber 

protein hewani yaitu daging, ikan, ayam, telur dan susu. Sementara sumber protein nabati 

dapat diperoleh dari padi-padian, biji-bijian dan kacang-kacangan. Protein nabati dapat 

disebut sebagai protein tidak lengkap karena senantiasa mempunyai kekurangan satu atau 

lebih asam amino esensial. Pemanfaatan protein oleh tubuh sangat ditentukan oleh 

kelengkapan kandungan asam amino esensial yang terkandung dalam protein yang 

dikonsumsi. Semakin lengkap asam amino esensial dan kandungannya dapat memenuhi 

kebutuhan tubuh, semakin tinggi nilai pemanfaatan protein tersebut bagi tubuh. Selain itu, 

nilai cerna protein hewani  lebih tinggi dari protein nabati. Sementara dari segi 

pemanfaatannya protein hewani juga jauh lebih baik dari protein nabati. Sumber protein 

hewani mengandung vitamin B12. Fungsi vitamin B12 adalah untuk mengoptimalkan fungsi 

syaraf.  Vitamin B12 tidak ditemui pada protein nabati. Namun di Indonesia konsumsi protein 

hewani masih tergolong rendah, hal ini diakibatkan karena tingginya harga protein hewani. 

Meskipun masyarakat menyadari pangan hewani sebagai kebutuhan primer, namun hingga 

kini konsumsi protein hewani penduduk Indonesia sangat rendah.  

Target konsumsi protein hewani asal ternak yang telah ditetapkan oleh pemerintah 

Indonesia adalah 6 gram/kapita/hari (Agung, 2011). Konsumsi protein hewani asal ternak 

penduduk Indonesia pada tahun 2011 baru mencapai             4,19 gram/kapita/hari (Santoso, 

2011). 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan salah satu kabupaten dari    11 

kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Kabupaten ini merupakan salah satu dari sekian banyaknya 

kabupaten di Indonesia yang mempunyai garis pantai yang cukup panjang dan sebagian besar 

daerahnya berada di pesisir pantai yang mempunyai wilayah kerja tertentu luas wilayah 20,3 

http://manfaatnyasehat.com/fungsi-protein/


km2 ketinggian dari permukaan laut 0-100 m. Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara 

administrasi terbagi menjadi 11 kecamatan dengan total seluruh wilayah 5.445 Km2. 

Kecamatan yang memiliki wilayah yang paling luas adalah kecamatan Sadu yaitu 1.821,2 

Km2 dan yang paling sempit adalah kecamatan Kuala Jambi yaitu 120,25 Km2 (BPS 

Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2015). 

Kecamatan Kuala Jambi memiliki 6 desa yaitu Kampung laut, Tanjung Solok, Majelis 

Hidayah, Kuala Lagan, Teluk Majelis dan Manunggal Makmur. Secara geografis kecamatan 

ini berada di muara sungai Batanghari yang bisa dikatakan salah satu  daerahnya di pesisir 

pantai dimana masyarakat sekitar dominan mata pencariannya nelayan dan petani. Terdapat 

perkampungan nelayan tradisional dengan mata pencaharian masyarakat sebagian besar 

adalah nelayan dan petani.  

Masyarakat di sekitar kecamatan Kuala Jambi lebih dominan mengkonsumsi lauk 

pauk dari hasil perikanan seperti ikan, udang, cumi, kerang dan lainya. Hal ini dikarenakan 

hasil laut lebih mudah diperoleh dan harganya relatif lebih murah,  sedangkan untuk 

konsumsi protein hewani yang berasal dari ternak lebih sedikit dan jarang, karena 

ketersediannya kurang dan harganya mahal. 

Peningkatan konsumsi protein hewani asal ternak tentunya sangat berkaitan dengan 

tingkat pendapatan masyarakat disuatu wilayah yang memberikan pengaruh signifikan dalam 

tingkat konsumsi produk peternakan dan pertanian. Berdasarkan pemaparan tersebut, penulis 

berkeinginan untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

konsumsi protein hewani asal ternak di kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur. 

 

 

1.2. Tujuan 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dapat dirumuskan tujuan penelitian yaitu : 

1. Untuk mengetahui konsumsi bahan pangan sumber protein hewani asal ternak di 

Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi bahan pangan 

sumber protein hewani asal ternak di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur. 

1.3. Manfaat 

1. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber informasi tentang 

pentingnya protein hewani asal ternak. 



2. Bagi penulis berguna sebagai media mendapatkan pengalaman langsung dalam 

penelitian dan dapat menerapkan ilmu yang diperolah dalam perkuliahan pada 

keadaan yang sebenarnya di lapangan. 

3. Bagi pihak lain dapat di gunakan sebagai bahan acuan untuk mengadakan penelitian 

lanjutan di masa mendatang dan menjadi bahan masukan.  

  



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Konsumsi  

Konsumsi pangan merupakan banyaknya atau jumlah pangan, secara tunggal maupun 

beragam, yang dikonsumsi seseorang atau sekelompok orang yang bertujuan untuk memenuhi 

kebutuhan fisiologis, psikologis dan sosiologis. Tujuan fisiologis adalah upaya untuk 

memenuhi keinginan makan (rasa lapar) atau untuk memperoleh zat-zat gizi yang diperlukan 

tubuh. Tujuan psikologis adalah untuk memenuhi kepuasan emosional atau selera, sedangkan 

tujuan sosiologis adalah untuk memelihara hubungan manusia dalam keluarga dan 

masyarakat (Sedioetama, 1996). Konsumsi pangan merupakan faktor utama untuk memenuhi 

kebutuhan gizi yang selanjutnya bertindak menyediakan energi bagi tubuh, mengatur proses 

metabolisme, memperbaiki jaringan tubuh serta untuk pertumbuhan (Harper dkk.,1986). 

Pangan asal ternak ini dibutuhkan manusia selain sebagai bahan pangan yang memiliki 

cita rasa, utamanya dijadikan sebagai sumber protein hewani yang dibutuhkan tubuh sebagai 

protein fungsional maupun sebagai pembangun struktur (pertumbuhan), terutama pada anak-

anak di bawah 5 tahun, dimana laju pertumbuhan dan pengembangan sel-sel otaknya sangat 

tinggi. Protein hewani menjadi sangat penting oleh karena mengandung asam-asam amino 

yang lebih lengkap dan mendekati susunan asam amino yang dibutuhkan manusia sehingga 

akan lebih mudah dicerna dan lebih efisien pemanfaatannya (Anonimus, 1982).  

Konsumsi masyarakat terhadap pangan hewani konsumsi produk peternakan 

masyarakat Indonesia masih rendah. Padahal bahwa abad ini merupakan abad petarungan 

talenta, yaitu abad yang penuh dengan persaingan dan pertarungan ketat dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang membutukkan talenta kuat. Untuk memenuhi pertarungan ini 

maka dibutuhkan manusia-manusia cerdas dan kuat. Hal ini bisa dipenuhi dengan konsumsi 

protein hewani yang memadai.  

Penduduk Indonesia terus mencoba memperbaiki angka kuantitas konsumsi protein 

hewani,  dapat dilihat pada Tabel 1.  

 

Tabel 1. Data Konsumsi Protein Hewani Penduduk Indonesia Per Kapita 

Protein Hewani   Tahun   

 2010 2011 2012 2013 2014 



 ------------------------------kg/kapita/tahun-------------------------- 

Daging 5,058 5,422 5,892 4,901 5,213 

    -Ruminansia 0,365 0,469 0,365 0,261 0,261 

    -Unggas 4,224 4,328 4,067 4,171 4,536 

    -Babi 0,209 0,261 0,209 0,209 0,156 

    -lainnya 0,260 0,364 1,251 0,260 0,260 

Telur 6,726 6,622 6,518 6,153 6,309 

Susu 6,361 6,674         6,100 6,726 7,090 

Sumber : Data Susenas BPS, 2015. 

                         

Konsumsi protein hewani penduduk Indonesia berdasarkan data Tabel 1. terus 

mengalami pasang surut. Komoditi yang terus mengalami peningkatan konsumsi adalah 

produk daging unggas dan susu. Komoditi yang  mengalami penurunan konsumsi masyarakat 

adalah daging ruminansia ( Susenas BPS, 2015). 

Menurut Statistik Peternakan (2012), konsumsi protein asal ternak penduduk 

Indonesia sudah mencapai 6 g/kapita/hari. Bila dilihat kontribusi asupan protein asal ternak 

terhadap total protein yang dikonsumsi rata-rata penduduk Indonesia hanya 10,1%, 

sedangkan share protein asal ternak dunia 27,9%, untuk negara maju 47,8% dan untuk negara 

berkembang 22,9%. Angka konsumsi protein asal ternak penduduk Indonesia pada tahun 

2012 adalah 6 g/kapita/hari yang terdiri dari 2,75 gram asal daging dan 3,25 gram asal telur 

dan susu. Sedangkan protein asal ikan adalah 8 g/kapita/hari, sehingga asupan protein hewani 

total adalah 14 g/kapita/hari. Sementara itu konsumsi total protein adalah 56,25 g/kapita/hari, 

dengan demikian sharing konsumsi protein asal ternak pada tahun 2012 adalah 6/56,25 = 

10,67%. Bila dihitung dari konsumsi protein hewani keseluruhan (asal ternak dan ikan =14 

g), maka sharing konsumsi protein hewani adalah 14/56,25 = 24,89%.  

Menurut Hardinsyah dkk., (2012) bahwa angka kecukupan energi tahun 2012 adalah 

2150 kkal (sedangkan angka kecukupan energi berdasarkan ketersediaannya adalah 2400 



kkal). Berdasarkan hasil Widya Karya Pangan dan Gizi tahun 2004 norma gizi protein hewani 

dianjurkan 15 gram/kapita/hari terdiri dari 9 gram/kapita/hari berasal dari komoditi perikanan 

dan 6 gram/kapita/hari berasal dari komoditi peternakan. Konsumsi protein hewani asal 

ternak sebanyak 6 gram/kapita/hari atau setara dengan 10,3 kg daging/kapita/tahun, 6,5 kg 

telur /kapita/tahun, dan 7,2 kg susu/kapita/tahun. Standar konsumsi protein hewani asal ternak 

untuk  daging setara dengan 0,86 kg/kapita/bulan, telur 0,54 kg/kapita/bulan dan susu 0,60 

kg/kapita/bulan. 

2.2.  Protein hewani asal ternak 

2.2.1. Daging 

Daging didefinisikan sebagai semua jaringan hewan dan semua produk hasil 

pengolahan jaringan-jaringan tersebut yang sesuai untuk dimakan serta tidak menimbulkan 

gangguan kesehatan bagi yang memakannya (Soeparno, 1998). Menurut Soputan (2004), 

daging didefinisikan sebagai bagian dari hewan potong yang digunakan manusia sebagai 

bahan makanan, selain mempunyai penampakan yang menarik selera, juga merupakan 

sumber protein hewani berkualitas tinggi.  Daging dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu 

daging segar dan daging olahan. Daging segar ialah daging yang belum mengalami 

pengolahan dan dapat dijadikan bahan baku pengolahan pangan. Sedangkan daging olahan 

adalah daging yang diperoleh dari hasil pengolahan dengan metode tertentu atau tanpa bahan 

tambahan, misalnya sosis, dendeng, daging burger dan daging olahan dalam kaleng dan 

sebagainya (Desroiser, 1988). 

Daging sapi memiliki warna merah terang, mengkilap, dan tidak pucat. Secara fisik 

daging elastis, sedikit kaku dan tidak lembek. Jika dipegang masih terasa basah dan tidak 

lengket di tangan. Dari segi aroma, daging sapi sangat khas. Daging kambing memiliki ciri-

ciri yang hampir sama dengan daging sapi. Namun, kambing memiliki serat lebih kecil 

dibandingkan serat daging sapi. Daging domba dan kambing masing-masing mengandung 

protein 17,1% dan 16,6% dan lemak 14,8% dan 9,2%. Daging kambing memiliki ciri yang 

khas, yaitu hampir tidak memiliki lemak dibawah kulit, kelebihan lemaknya ditimbun sebagai 

lemak yang tersebar diantara serat daging (Usmiati, 2010). 

Secara umum, komposisi kimia daging terdiri atas 70% air, 20% protein, 9% lemak dan 

1% abu. Jumlah ini akan berubah bila hewan digemukkan yang akan menurunkan persentase 

air dan protein serta meningkatkan persentase lemak (Romans dkk., 1994). 

Ayam merupakan sumber protein hewani yang baik, karena mengandung asam amino 

essensial yang lengkap dan dalam perbandingan jumlah yang baik. Selain itu serat–serat 



dagingnya pendek dan lunak. Daging ayam menghasilkan jumlah kalori yang rendah apabila 

dibandingkan dengan nilai kalori dari daging sapi. Oleh karena itu daging ayam dapat dipakai 

sebagai bahan makanan yang baik untuk mengawasi pertambahan berat badan, penyembuhan 

dari orang sakit dan untuk orang-orang tua yang tidak aktif bekarja lagi. Hidangan daging 

ayam digunakan sebagai sumber protein dalam diet, yang dimaksud untuk mengurangi 

jumlah kalori yang diterima dalam tubuh (Muchtadi dan Sugiyono, 1992).  

Daging ayam merupakan salah satu bahan makanan yang mengandung protein hewani 

yang cukup tinggi untuk memenuhi kebutuhan bagi manusia. Daging ayam sangat disukai 

oleh masyarakat, karena daging ayam mudah dimasak dan diolah. Selain itu, daging ayam 

juga memiliki rasa yang enak dan dapat diterima semua golongan masyarakat serta harga 

yang relatif lebih murah dibandingkan daging lainnya. Ayam dikenal sebagai unggas yang 

daging maupun telurnya digemari oleh masyarakat. Selain harganya relatif murah dibanding 

jenis daging lainnya dan sesuai dengan selera masyarakat serta daging ayam merupakan 

sumber protein yang baik, karena mengandung asam amino essensial yang lengkap dan dalam 

perbandingan jumlah yang baik. Daging ayam termasuk mengandung gizi yang tinggi, selain 

dari proteinnya juga daging ayam mengandung lemak. Protein pada ayam yaitu 18,2 gram, 

sedangkan lemaknya berkisar 25,0 gram (depkes, 1996). 

2.2.2. Telur  

  Telur ayam ras merupakan telur yang paling populer dan paling banyak dikonsumsi 

oleh masyarakat. Telur ayam ras adalah salah satu sumber pangan protein hewani yang 

populer dan sangat diminati oleh masyarakat. Hampir seluruh kalangan masyarakat dapat 

mengkonsumsi telur ayam ras untuk memenuhi kebutuhan protein hewani. Telur sebagai 

sumber protein mempunyai banyak keunggulan antara lain, kandungan asam amino paling 

lengkap dibandingkan bahan makanan lain seperti ikan, daging, ayam, tahu, tempe, dll. Telur 

mempunyai citarasa yang enak sehingga digemari oleh banyak orang. Telur juga berfungsi 

dalam aneka ragam pengolahan bahan makanan. Selain itu, telur termasuk bahan makanan 

sumber protein yang relatif murah dan mudah ditemukan. Hampir semua orang membutuhkan 

telur (Mietha, 2008). 

Telur merupakan salah satu bahan pangan yang paling lengkap gizinya. Selain itu, 

bahan pangan ini juga bersifat serba guna karena dapat dimanfaatkan untuk berbagai 

keperluan. Komposisinya terdiri dari 11% kulit telur, 58% putih telur, dan 31% kuning telur.  

Kandungan gizi terdiri dari protein 6,3 gram, karbohidrat 0,6 gram, lemak 5 gram, vitamin 

dan mineral di dalam 50 gram telur (Sudaryani, 2003).           

 



2.2.3. Susu   

Secara kimia, susu adalah emulsi lemak dalam air yang mengandung gula, garam-garam 

mineral dan protein dalam bentuk suspensi koloidal. Air susu mengandung unsur-unsur gizi 

yang sangat baik bagi pertumbuhan dan kesehatan. Komposisi unsur-unsur gizi tersebut 

sangat beragam tergantung pada beberapa faktor, seperti faktor keturunan, jenis hewan, 

makanan yang meliputi jumlah dan komposisi pakan yang diberikan, iklim, waktu, lokasi, 

prosedur pemerahan, serta umur sapi. Komposisi utama susu adalah air, lemak, protein 

(kasein dan albumin), laktosa (gula susu), dan abu (Muharastri, 2008). 

Susu merupakan bahan makanan yang sangat baik bermanfaat untuk kesehatan 

manusia, karena susu mengandung zat yang sangat diperlukan oleh tubuh seperti protein, 

karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Selain itu, susu segar merupakan bahan dasar untuk 

produk olahan susu, seperti susu kental manis, susu bubuk, susu skim, es krim, keju, yoghurt 

dan susu fermentasi. Kandungan  air  di dalam  susu  sangat   tinggi,  yaitu  sekitar  87,5%,   

dengan  kandungan  gula  susu (laktosa)  sekitar  5%,  protein  sekitar  3,5%,  dan  lemak  

sekitar  3-4%.  Susu  juga merupakan  sumber  kalsium,  fosfor,  dan  vitamin  A  yang  sangat  

baik. Mutu protein  susu  sepadan  nilainya   dengan  protein  daging  dan  telur,  dan  

terutama sangat   kaya   akan   lisin,   yaitu   salah   satu asam   amino   esensial   yang   sangat 

dibutuhkan tubuh (Widodo, 2002). 

 

 

2.3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Komsumsi Protein Hewani Asal  Ternak 

 

2.3.1. Umur  

Umur merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi protein 

hewani asal ternak pada manusia. Umur mempengaruhi terhadap daya tangkap dan pola pikir 

seseorang. Semakin bertambah usia akan semakin berkembang pula daya tangkap dan pola 

pikirnya sehingga pengetahuan yang diperolehnya semakin membaik. Angka kecukupan 

protein  remaja berkisar antara 88,3% - 129,6%, dan remaja yang mengkonsumsi dibawah 

kebutuhan minimal sebanyak 35,6%. Kekurangan protein dapat menyebabkan gangguan pada 

asupan dan transportasi zat-zat gizi. Asupan protein yang lebih, maka protein akan 

mengalami deaminase, kemudian nitrogen dikeluarkan dari tubuh dan sisa-sisa ikatan karbon 

akan diubah menjadi lemak dan disimpan dalam tubuh. Oleh karena itu konsumsi protein 

secara berlebihan dapat menyebabkan kegemukan (Almatsier, 2004). 



2.3.2. Pendidikan 

Tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap perubahan perilaku sikap dan perilaku 

hidup sehat. Pendidikan juga suatu usaha untuk mengembangkan kepribadian dan 

kemampuan didalam dan diluar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Pendidikan 

mempengaruhi proses belajar, makin tinggi pendidikan seseorang makin mudah orang 

tersebut untuk menerima informasi. Dengan pendidikan tinggi maka seseorang akan 

cenderung untuk mendapatkan informasi baik dari orang klain maupun media massa. 

Semakin banyak informasi yang masuk semakin banyak pula pengetahuan yang didapat 

tentang kesehatan. Tingkat pendidikan yang lebih  tinggi akan memudahkan seseorang atau 

masyarakat untuk menyerap informasi dalam perilaku dan gaya hidup sehari-hari, khususnya 

dalam hal kesehatan dan gizi (Fallah, 2004). 

Soekirman (2000) mengatakan bahwa dengan meningkatnya tingkat pendidikan, 

diharapkan pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan dan gizi juga meningkat sehingga 

dapat menimbulkan sikap dan perilaku positif terhadap kemajuan IPTEK dan kemajuan 

ekonomi. Pengetahuan sangat erat hubungannya dengan pendidikan dimana diharapkan 

seseorang dengan pendidikan tinggi maka orang tersebut semakin luas pengetahuannya. 

Meningkatnya pendidikan dan pengetahuan masyarakat diharapkan dapat menangkal 

timbulnya perubahan budaya makan dan gaya hidup yang negatif terhadap kesehatan dan 

timbulnya masalah gizi yang tidak diinginkan. 

 

2.3.3. Jumlah Anggota Keluarga 

Data besar keluarga berdasarkan BKKBN (1998) dikategorikan menjadi tiga 

kelompok yaitu keluarga kecil yang terdiri dari kurang dari empat orang, keluarga sedang 

dengan jumlah anggota keluarga sebanyak lima sampai enam orang, dan keluarga besar 

dengan jumlah anggota keluarga sebanyak lebih dari tujuh orang. Besar keluarga 

didefinisikan sebagai keseluruhan jumlah anggota keluarga yang terdiri dari suami, istri,anak, 

dan anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama.  

Jumlah anggota keluarga sangat menentukan jumlah kebutuhan keluarga. Semakin 

banyak anggota keluarga berarti banyak pula jumlah kebutuhan keluarga yang harus 

dipenuhi. Begitu pula sebaliknya, semakin sedikit anggota keluarga berarti semakin sedikit 

pula kebutuhan yang harus dipenuhi. Sehingga dalam keluarga yang jumlah anggotanya 

banyak akan diikuti oleh banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi. Semakin besar ukuran 

rumah tangga berarti semakin banyak anggota rumahtangga yang pada akhirnya akan 

semakin berat beban rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kejadian 



kekurangan protein jarang terjadi pada keluarga yang memiliki anggota lebih kecil. Hal ini 

terjadi karena, jika banyaknya anggota keluarga bertambah maka pangan yang dibutuhkan 

untuk setiap anak berkurang dan kebanyakan dari orang tua tidak menyadari bahwa anak-

anak yang sedang tumbuh memerlukan pangan yang lebih tinggi dari pada golongan yang 

lebih tua (Suhardjo, 2003). 

 

2.3.4. Pendapatan  

 Keluarga yang berpenghasilan cukup atau tinggi lebih mudah dalam menentukan 

pemilihan bahan pangan sesuai dengan syarat mutu yang baik. Tingkat pendapatan 

merupakan  faktor yang menentukan kualitas dan kuantitas makanan yang dikonsumsi. 

Pendapatan rumah tangga sangat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi. Biasanya 

makin baik (tinggi) tingkat pendapatan, tingkat konsumsi makin tinggi. Kerena ketika tingkat 

pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi 

menjadi makin besar. Pendapatan yang tinggi akan meningkatkan daya beli sehingga keluarga 

mampu membeli pangan dalam jumlah yang diperlukan dan akhirnya berdampak positif  

terhadap status gizi. Dimana semakin besar pendapatan seseorang maka akan semakin banyak 

jumlah dan barang yang akan dikonsumsi, dan begitu juga dengan sebaliknya semakin kecil 

pendapatan seseorang maka semakin sedikit pula barang atau jasa yang dikonsumsi.  

Keterkaitan ketahanan pangan dan ketidaktahanan pangan dapat dijelaskan dengan 

hukum Engel dimana saat terjadi peningkatan pendapatan, konsumen akan membelanjakan 

pendapatannya untuk pangan dengan alokasi semakin kecil. Sebaliknya bila pendapatan 

menurun, alokasi yang dibelanjakan untuk pangan semakin meningkat (Soekirman, 2000). 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Tempat dan Waktu 

 Penelitian ini dilaksanakan di kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur, waktu penelitian dimulai dari tanggal 12 September sampai dengan 12 Oktober tahun 

2016. 

 

3.2. Metode Pengumpulan Data dan Sumber Data 

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi  tingkat konsumsi bahan pangan 

sumber protein hewani asal ternak di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung 

Timur ini merupakan penelitian survei, yaitu penelitian dilakukan turun langsung ke lapangan 

untuk melakukan pengamatan dan identifikasi masalah dengan menggunakan kuisioner 

sebagai alat bantu dalam pengumpulan data. Pengumpulan data primer dengan kuisioner 

dengan melakukan wawancara kepada masyarakat yang dijadikan sebagai responden. Survei 

merupakan bagian dari studi deskriftif yang bertujuan untuk mengetahui status gejala dan 

menentukan kesamaan status dengan cara membandingkan dengan standar yang sudah dipilih 

atau ditentukan, disamping untuk membuktikan atau membenarkan suatu hipotesis (Arikunto, 

2006). 

Dalam penelitian ini ada 2 sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data pokok yang diperlukan dalam penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumbernya ataupun dari lokasi objek penelitian yang diperoleh dari 

lapangan. Data ini didapat langsung melalui wawancara, pengisian kuisioner dan pengamatan 

langsung ke lapangan. Data primer meliputi keadaan umum masyarakat meliputi : nama, 

umur, tingkat pendidikan, jumlah tanggungan keluarga, pekerjaan pokok, pendapatan, harga 

dan jenis protein hewani asal ternak yang dikonsumsi dalam sehari. 

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya 

berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) 

yang tidak dipublikasikan. Data ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung 

Jabung Timur meliputi keadaan umum wilayah penelitian, jumlah protein yang di konsumsi 

serta jumlah penduduk. 

 



3.3.  Metode Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data ini dilakukan dengan metode survei. Ada beberapa tahap 

dalam metode ini yaitu diantaranya : 

Tahap I  : Tahap ini dilakukan pemilihan desa secara simple random sampling  yang ada di 

kecamatan Kuala Jambi maka terpilih 3 desa yaitu : 

- Desa Tanjung Solok dengan populasi Rukun Tetangga tinggi yaitu 20 RT. 

- Desa Teluk Majelis dengan populasi Rukun Tetangga sedang yaitu 18 RT. 

- Desa Majelis Hidayah dengan populasi Rukun Tetangga rendah yaitu 10 RT 

 

Tabel 2. Nama Desa di Kecamatan Kuala Jambi Beserta Jumlah RT 

 

  No Desa Jumlah  RT 

1.  Tanjung Solok 20 

2.  Kampung Laut 20 

3.  Teluk Majelis 18 

4.  Manunggal Makmur 14 

5.  Majelis Hidayah 10 

6.  Kuala Lagan 10 

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanjung Jabung Timur 

 

Tahap II: Dilakukan pemilihan RT (Rukun Tetangga) secara purposive samping dengan 

kriteria RT yang dekat dengan pasar dan RT yang dekat dengan pantai yang terpilih 

sebanyak 20 %. 

- Desa Tanjung Solok adalah 20% X 20 RT= 4 RT yaitu RT 6, 8, 9 dan RT 10 

- Desa Teluk Majelis adalah 20% X 18 RT= 3,6 RT (4 RT) yaitu RT 6, 7, 8 dan RT 13 

- Desa Manunggal Makmur adalah 20% X 14 RT=2,8 RT (3 RT) yaitu RT 1, 4 dan RT 8 

 

Tahap III : Penetuan responden dengan cara simple random sampling sebanyak 20% dari 

KK (Kepala Keluarga) dari setiap RT. 

- Desa Tanjung Solok 4 RT yaitu 

RT 6  =  20%  X   50 KK =  10  KK (10 KK) 

  RT 8  =  20%  X 123 KK =  24,6  KK (25 KK) 

  RT 9  =  20%  X   55 KK =  11  KK (11 KK) 

  RT 10 =  20%  X   47 KK =    9,4  KK ( 9 KK) 



______________________________________________  

Jumlah  = 55 KK 

 

- Desa Teluk Majelis 4 RT yaitu 

RT 6  =  20%  X  29 KK =   5,8 KK (6 KK) 

RT 7  =  20%  X  35 KK =   7    KK (7 KK) 

RT 8  =  20%  X  28 KK =   5,6 KK (7 KK) 

RT 13  =  20%  X  29 KK  =   5,8 KK (6 KK) 

______________________________________________  

Jumlah  = 26  KK 

 

- Desa Majelis Hidayah 3 RT yaitu 

RT 1  =  20%  X  39 KK =  7,8 KK (8 KK) 

RT 4  =  20%  X  30 KK =  6    KK (6 KK) 

RT 8  =  20%  X  24 KK =  4,8 KK (5 KK) 

______________________________________________  

Jumlah = 19  KK 

 

 Dari perhitungan di atas maka diperoleh jumlah responden untuk 3 desa terpilih adalah 

100 KK. 

 

3.4. Analisis Data 

Analisis data dilakukan terhadap statistik deskriptif  yang dihasilkan melalui perhitungan 

angka-angka absolut maupun relatif. Untuk mengetahui konsumsi protein asal ternak di 

kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dilakukan dengan cara menhitung 

jumlah  konsumsi protein hewani asal ternak per bulan.  

 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi protein hewani 

asal ternak di kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur digunakan analisis 

regresi linier berganda (Gujarati, 1997). Model regresi linier berganda adalah sebagai berikut 

: 

eXBXBXBXY  44...3322110   

Keterangan : 

Y = Belanja konsumsi protein hewani asal ternak (Rp)  



β0 = konstanta 

b1, b2, ,…,b4 = Koefisien regresi 

X1 = Umur ibu rumah tangga (Tahun) 

X2 = Pendidikan (Tahun) 

X3 = Jumlah keluarga (orang) 

X4 = Pendapatan (Rp) 

e = Eror  (pengganggu) 

Sebelum melakukan pengujian hipotesis maka perlu dilakukan uji keseluruhan (over 

all test) untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama–sama terhadap 

variabel dependen yaitu uji F (F-test). Uji F ini berguna untuk membuktikan secara statistik 

bahwa keseluruhan koefisien regresi signifikan dalam mempengaruhi bahwa tidak terdapat 

hubungan yang linier antara variabel dependen dengan variabel independen. 

Hipotesis untuk uji F adalah : 

H0 : βi = 0 

H1 : βi ≠ 0 

Nilai Fhitung diperoleh dengan rumus : 

Fhitung  =    atau  Fhitung =  

Dimana :  

ESS : Explaned Sum of Square atau jumlah kuadrat regresi 

RSS : Residual Sum of Square atau jumlah kuadrat kesalahan penggangu 

K : Jumlah variabel independen 

N : Koefisien determinasi 

 Keputusannya yaitu : 

1. Jika Fhitung ≥ Ftabel maka H0 ditolak  

2. Jika Fhitung < Ftabel maka H0 diterima  



Uji t digunakan untuk melihat signifikan pengaruh variabel independen secara individu 

terhadap variabel dependen. Uji t digunakan hipotesis sebagai berikut : 

H0 : βi = 0 

H1 : βi ≠ 0 

Nilai thitung diperoleh dengan rumus : 

Thitung  = 
𝛽𝑖

𝑠𝛽𝑖
 

Dimana : 

βi    = koefisien regresi masing-masing variabel bebas 

S βi    = standar error dari masing-masing variabel bebas 

Keputusannya yaitu : 

1. Jika thitung ≥ ttabel maka H0 ditolak  

2. Jika thitung < ttabel maka H0 diterima  

 

3.5.  Batasan Operasional 

Berdasarkan judul yang penulis angkat, maka perlu pembatasan bahasan yang 

menjadikan kajian utama dari karya ilmiah agar tidak meluas dan terkesan mengembang 

pembahasan. Dalam penelitian ini hanya fokus seputar tingkat konsumsi protein hewani asal 

ternak di Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 

1. Konsumsi adalah jumlah konsumsi masyarakat terhadap protein asal ternak yang 

dimakan selama dilaksanakan penelitian (kg/kapita/bulan). 

2. Protein hewani asal ternak adalah jenis protein hewani asal ternak yang di konsumsi 

masyarakat yang berasal dari ternak. 

3. Daging adalah protein hewani asal ternak berupa daging termasuk daging sapi, daging 

kerbau, daging kambing dan daging ayam yang dikonsumsi selama dilaksanakan 

penelitian (kg/kapita/bulan).  

4. Telur adalah jenis protein protein hewani asal ternak berupa telur yang dikonsumsi 

selama dilaksanakan penelitian (kg/kapita/bulan). 

5. Susu adalah jenis protein hewani asal ternak berupa susu yang dikonsumsi selama 

dilaksanakan penelitian (kg/kapita/bulan).  



6. Umur adalah usia ibu rumah pada saat dilakukan penelitian (tahun). 

7. Pendidikan adalah lamanya waktu yang ditempuh oleh seseorang menjalani pendidikan 

formal (tahun). 

8. Jumlah anggota keluarga adalah banyaknya anggota keluarga pada saat dilakukan 

penelitian (orang). 

9. Pekerjaan pokok adalah pekerjaan seseorang pada saat dilakukan penelitian.  

10. Pendapatan adalah jumlah pendapatan yang diperoleh oleh masyarakat pada saat 

dilaksanakan penelitian (Rp). 

  



BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Keadaan Umum Daerah Penelitian 

Kecamatan Kuala Jambi merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten 

Tanjung Jabung Timur yang terletak di pantai Timur sumatera. Kecamatan ini secara 

geografis memiliki luas wilayah sebesar 120,52 km2. Adapun batas wilayah kecamatan kuala 

jambi yaitu : 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Mendahara. 

2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Muara Sabak Barat. 

3. Sebalah Barat berbatasan dengan Geragai. 

4. Sebelah Timur berbatasan dengan Muara Sabak Timur. 

Secara Administratif Kecamatan Kuala Jambi dengan ibukota kecamatan Kampung Laut 

terdiri dari 6 Desa. Adapun nama-nama desa dan jumlah penduduk yang ada di Kecamatan 

Kuala Jambi tercantum pada Tabel 3. 

Tabel 3. Nama-nama Desa dan Jumlah Penduduk Kecamatan Kuala Jambi 

No  Desa   Jumlah Penduduk  

1. Teluk Majelis   2.284 

2. Kampung Laut   4.328 

3. Tanjung Solok   4.562 

4. Kuala Lagan   1.059 

5. Majelis Hidayah   1.582 

6. Manunggal Makmur      602 

 Jumlah  14.417 

Sumber : Badan Pusat Statistik Tanjung Jabung Timur (2015) 

Kecamatan Kuala Jambi merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah paling kecil 

diantara kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Jumlah penduduk di 



Kecamatan ini sebanyak 14.417 jiwa dengan total kepadatan penduduk sebanyak 119.62 

jiwa/km2. Penduduk merupakan potensi sumber daya manusia yang akan membawa kemajuan 

suatu daerah, salah satunya dibidang teknologi karena dengan kemampuan teknologi 

diharapkan dapat mengetahui informasi termasuk pengetahuan konsumsi protein asal hewani.   

Luas lahan perkebunan dan pertanian di Kecamatan Kuala Jambi  sekitar 84.56 ha yang 

terdiri dari perkebunan kelapa dan pinang, sebagian besar penduduknya bermatapencaharian 

sebagai petani dan nelayan, sementara beternak hanya sebagai usaha sambilan. Adapun 

sumber penghasilan utama masyarakat Kecamatan Kuala Jambi tercantum pada Tabel 4. 

Tabel 4. Sumber Penghasilan Utama dan Komoditi Utama 

No  Desa  Sumber Penghasilan Utama Komoditi Utama 

1. Teluk Majelis Pertanian  Pinang, kelapa, dan ikan  

2. Kampung Laut Pertanian  Pinang, kelapa, dan ikan 

3. Tanjung Solok Pertanian  Pinang, kelapa, dan ikan 

4. Kuala Lagan  Pertanian  Pinang dan kelapa  

5. Majelis Hidayah Pertanian  Pinang, kelapa, dan ikan 

6. Manunggal 

Makmur 

Pertanian  Pinang dan kelapa  

 

Bertani dan nelayan merupakan sumber mata pencaharian utama di Kecamatan Kuala 

Jambi. Pada dasarnya potensi perikanan jauh lebih besar daripada pertanian maupun 

perternakan, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Hasil perikanan yang diperoleh 

masyarakat bermacam-macam seperti udang, kerang, kepiting, cumi dan berbagai jenis ikan 

seperti ikan bawal, ikan gulama, ikan tenggiri, ikan senangin, ikan sembilang dan ikan 

lainnya. Sedangkan potensi peternakan di Kecamatan Kuala jambi masih kurang, hanya 

beberapa masyarakat saja yang beternak seperti ternak sapi, ternak kambing, ternak ayam 

kampung dan bebek, karena ketersediaan hasil peternakan masih rendah serta harganya cukup 

mahal hal ini juga dapat mempengaruhi konsumsi masyarakat terhadap perotein hewani asal 

ternak kurang.  



Adapun jenis-jenis ternak yang ada di Kecamatan Kuala Jambi tercantum pada Tabel 

5. 

 

Tabel 5. Jumlah Ternak di Kecamatan Kuala Jambi 

No  Jenis Ternak Jumlah (ekor) 

1 Kerbau        2 

2 Sapi      60 

3 Kambing      35 

4 Ayam Kampung 6.500 

5 Ayam Pedaging 1.500 

6 Itik/Bebek    100 

Sumber : Badan Pusat Statistik Tanjung Jabung Timur (2015) 

Rata-rata masyarakat dalam memelihara ternak besar seperti kerbau dan sapi karena 

ketersediaan lahan yang mencukupi serta pakan yang tersedia cukup banyak seperti rumput 

yang masih banyak tersebar dan diambil pada lahan yang yang tidak digunakan seperti di 

pinggir jalan. Untuk ternak kecil seperti ayam kampung dan itik/bebek alasan masyarakat 

memelihara hanya sebagai peliharaan sambilan dalam skala rumah tangga. Dapat dilihat 

bahwa ayam kampung lebih banyak dipelihara dibandingkan ternak lain, karena memelihara 

ayam kampung lebih mudah, sedangkan untuk ayam pedaging masyarakat memelihara juga 

dalam skala rumah tangga. Dapat dilihat sedikitnya jumlah ternak yang ada di Kecamatan 

Kuala Jambi berdampak pada konsumsi ternak yang rendah. Hal ini juga dikarenakan tidak 

tersedianya rumah potong hewan, sehingga masyarakat untuk mengkonsumsi daging hanya 

pada saat tertentu seperti hari raya idul fitri dan idul adha dimana pemotongan hewan sifatnya 

tidak rutin. 

Kecamatan Kuala Jambi juga mempunyai beberapa sarana umum seperti pasar sebagai 

tempat masyarakat berbelanja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun jumlah pasar 

yang ada di Kecamatan Kuala Jambi tercantum pada Tabel 6. 



Tabel 6. Jumlah Pasar di Kecamatan Kuala Jambi 

No  Desa  Pasar Kalangan Komplek Pertokoan 

1. Teluk Majelis 1 1 

2. Kampung Laut 1 1 

3. Tanjung Solok - 1 

4. Kuala Lagan   1 

5. Majelis Hidayah - 1 

6. Manunggal Makmur - 1 

 Jumlah  2 6 

Sumber : Kecamatan Kuala Jambi Dalam Angka (2016) 

Jenis pasar yang ada di Kecamatan Kuala Jambi hanya ada dua jenis yaitu pasar kalangan 

dan komplek pertokoan. Sedangkan untuk pasar mingguan hanya ada dua kali dalam 

seminggu yaitu pada hari senin dan kamis, itupun pada desa yang berbeda yaitu pada desa 

Teluk Majelis dan Kampung Laut. Pada pasar inilah lebih sering ramai dikunjungi oleh 

masyarakat.  

4.2. Karakteristik Responden 

4.2.1. Umur  

Umur responden merupakan salah satu karakteristik yang mempengaruhi pola 

konsumsi rumahtangga masyarakat. Jumlah responden yang diambil dalam penlitian ini 

adalah sebanyak 100 kepala rumah tangga. Syarat umur responden adalah ibu rumah tangga 

yang telah menikah, pada penelitian ini umur responden di Kecamatan Kuala Jambi mulai 

dari umur 20 sampai dengan 76 tahun. Adapun umur responden di Kecamatan Kuala Jambi 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 



Tabel 7. Umur Responden  

No Umur (tahun) Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 20-26     8     8,00 

2 27-33   16   16,00 

3 34-41   24   33,00 

4 42-48   23   15,00 

5 49-55   15     6,00 

6 56-62     7     2,00 

7 63-69     4     4,00 

8 70-76     3      3,00 

 Jumlah 100 100,00 

 

Berdasarkan Tabel 7. terlihat bahwa responden yang berumur produktif yaitu mulai dari 

umur 20-55 tahun sebanyak 86 orang (86%), responden yang berumur 56-62 tahun sebanyak 

7 orang (7%), responden yang berumur 63-69 tahun sebanyak 4 orang (4%), dan responden 

yang berumur 70-76 tahun sebanyak 3 orang (3%). Hal ini menunjukkan bahwa responden 

yang ada di Kecamatan Kuala Jambi masih tergolong dalam usia produktif. Diharapkan 

dengan usia produktif mayarakat pada tingkat kemampuan bekerja secara fisik masih bagus. 

Untuk bekerja secara fisik bagus maka dibutuhkan makanan yang cukup sehingga 

memungkinkan untuk memilih konsumsi protein yang lebih baik.  

Umur produktif merupakan usia ketika seseorang masih mampu bekerja dan 

menghasilkan sesuatu, tentu pada usia produktif inilah aktifitas kerjanya tinggi, maka 

membutuhkan asupan protein asal ternak yang memiliki nilai gizi tinggi pula. Menurut 

Rasyaf (1999), umur antara 20-55 tahun merupakan yang masih produktif, sedangkan 

dibawah 20 tahun merupakan umur yang belum produktif dan dapat dikategorikan sebagai 

usia sekolah, sedangkan umur diatas 55 tahun tingkat produktivitasnya telah melewati titik 

optimal dan akan menurun sejalan dengan pertambahan umur.  

 

4.2.2. Pendidikan  

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pola pikir 

masyarakat dalam menerima perubahan kearah kemajuan dalam berbagai bidang untuk 

menerima informasi baru, termasuk dalam informasi tentang konsumsi protein. Pendidikan 

responden di Kecamatan Kuala Jambi dapat dilihat pada Tabel 8. 



Tabel 8. Pendidikan Responden 

No Pendidikan Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 Tidak tamat SD   16  16,00 

2 SD   41  41,00 

3 SMP   17  17,00 

4 SMA   20  20,00 

5 PT     6    6,00 

 Jumlah  100 100,00 

Keterangan : SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA(Sekolah 

Menengah Atas), PT (Perguruan Tinggi). 

 

Berdasarkan Tabel 8. menujukkan bahwa tingkat pendidikan responden di Kecamatan 

Kuala Jambi masih ada yang tidak tamat Sekolah Dasar (SD) sebanyak 16 orang (16%), SD 

sebanyak 41 orang (41%), SMP sebanyak 17 orang (17%), SMA sebanyak 20 orang (20%), 

dan PT sebanyak 6 orang (6%). Dapat dilihat berdasarkan tabel diatas bahwa pendidikan yang 

rendah berjumlah 57 orang (57%). Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar 

pendidikan responden di Kecamatan Kuala Jambi tergolong rendah.  Tingkat pendidikan yang 

rendah akan mempersulit dalam penyerapan suatu ilmu serta informasi baru, sedangkan 

responden yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih bagus cenderung akan mengkonsumsi 

makanan yang sesuai dengan kebutuhannya dan akan memilih makanan yang baik. 

Pendidikan formal responden berpengaruh terhadap sikap dan keputusan yang dilakukan 

oleh responden, seperti mudah dan cepat dalam menerima informasi baru serta berperilaku 

hidup sehat. Sebagaimana pernyataan Fallah (2004), tingkat pendidikan sangat berpengaruh 

terhadap perubahan sikap dan perilaku hidup sehat, dimana tingkat pendidikan yang lebih 

tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dalam perilaku 

dan gaya hidup sehari-hari, khususnya dalam hal kesehatan dan gizi. 

 

4.2.3. Jumlah Anggota Keluarga 

Jumlah anggota keluarga merupakan faktor yang sangat mempengaruhi tingkat 

konsumsi dalam suatu rumah tangga, semakin banyak anggota keluarga semakin besar 

tanggungan biaya konsumsi dalam rumah tangga tersebut. Adapun jumlah anggota keluarga 

responden dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

 



Tabel 9. Jumlah Anggota Keluarga Responden 

No Jumlah Anggota Keluarga 

(orang) 

Jumlah (orang) Persentase (%) 

1. 1-2   41   41,00 

2 3-4   42   42,00 

3 >4   17   17,00 

 Jumlah 100 100,00 

 

Berdasarkan Tabel 9. terlihat bahwa jumlah tanggungan keluarga yang menjadi 

tanggung jawab kepala  keluarga dalam 1 keluarga yang memiliki anggota keluarga 1-2 orang 

sebanyak  41 responden (41%), 3-4 orang sebanyak 42 responden (42%), dan >4 orang 

sebanyak 17 responden (17%). Jumlah anggota keluarga dalam 1 keluarga akan 

mempengaruhi besarnya biaya kebutuhan hidup yang akan dikeluarkan termasuk biaya untuk 

membeli bahan pangan hewani asal ternak. Menurut pendapat Mubyarto (1994) bahwa 

jumlah anggota keluarga merupakan biaya yang harus ditanggung oleh kepala keluarga dan 

untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu adanya usaha yang kebih besar lagi. 

4.2.4. Pekerjaan 

Pekerjaan merupakan faktor yang menentukan tingkat pendapatan yang diperoleh 

suatu responden. Adapun jenis pekerjaan responden di Kecamatan Kuala jambi dapat dilihat 

pada Tabel 10. 

Tabel 10. Pekerjaan Responden  

No Jenis Pekerjaan Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 Swasta   12  12,00 

2 Tani   25  25,00 

3 Dagang   14  14,00 

4 Nelayan   41   41,00 

5 PNS     8     8,00 

 Jumlah 100 100,00 

Keterangan : PNS (Pegawai Negeri sipil). 



Terlihat pada Tabel 10. bahwa jenis pekerjaan responden di Kecamatan Kuala Jambi 

bervariasi, responden yang memiliki pekerjaan swasta sebanyak 12 orang (12%), tani 

sebanyak 25 orang (25%), dagang sebanyak 14 orang (14%), nelayan sebanyak 41 orang 

(41%), dan PNS sebanyak 8 orang (8%). Hal ini berpengaruh terhadap penghasilan atau 

pendapatan responden, karena jenis pekerjaan mempengaruhi pendapatan besar atau kecilnya 

pengeluaran termasuk dalam hal mengkonsumsi makanan. Besarnya pendapatan yang 

diterima individu akan dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang dilakukan (Suhardjo 1989). 

Tingkat pendidikan akan berhubungan dengan jenis pekerjaan seseorang. Semakin tinggi 

tingkat pendidikan maka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan semakin besar (Engel et 

al. 1994). 

4.2.5. Pendapatan  

Pendapatan adalah jumlah penghasilan dari seluruh anggota rumah tangga yang 

disumbangkan untuk memenuhi kebutuhan bersama maupun persorangan dalam rumah 

tangga. Adapun pendapatan responden di Kecamatan Kuala Jambi dapat dilihat pada Tabel 

11. 

Tabel 11. Pendapatan Responden Rp/bulan 

No Penhasilan Responden (Rp/bulan) Jumlah (orang) Persentase (%) 

1 < 1.000.000   42   42,00 

2 1.000.000 – 2.000.000   38   38,00 

3 
>2.000.000 

  20   20,00 

 Jumlah  100 100,00 

 

Telihat pada Tabel 11. bahwa tingkat pendapatan responden di Kecamatan Kuala Jambi 

yang memiliki pendapatan < Rp 1.000.000 sebanyak 42 orang (42%), Rp 1.000.000 sampai 

Rp 2.000.000 sebanyak 38 orang (38%) dan > Rp 2.000.000 sebanyak 20 orang (20%). Pada 

umumnya pendapatan yang rendah dapat mempengaruhi jenis makanan yang dikonsumsi, 

karena masyarakat yang memiliki pendapatan rendah akan membeli kebutuhan pokok terlebih 

dahulu. Rumahtangga yang mempunyai pendapatan tinggi akan mempunyai kesempatan lebih 

besar untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu, jumlah, dan ragam baik barang maupun 

jasa yang akan dibeli rumah tangga sedangkan untuk rumah tangga yang mempunyai 

pendapatan yang rendah, sebagian besar pendapatannya akan dialokasikan untuk membeli 



barang kebutuhan primer (pokok) dan hanya sebagian kecil untuk membeli barang kebutuhan 

sekunder (Anggraeni dan Retno, 2005). 

4.3. Konsumsi Bahan Pangan Sumber Protein Hewani Asal Ternak 

Konsumsi masyarakat Kecamatan Kuala Jambi terhadap bahan pangan sumber protein 

hewani asal ternak tercantum pada Tabel 12. 

Tabel 12. Konsumsi Bahan Pangan Sumber Protein Hewani Asal Ternak 

No  Protein hewani yang 

dikonsumsi 

Jumlah yang dikonsumsi 

(gr/kapita/hari) 

1 Daging 0.07 

 Ayam 1.56 

2 Telur 0.17 

3 Susu 0.05 

 Jumlah  1.8 

 

4.3.1. Konsumsi Daging 

Berdasarkan Tabel 12. Terlihat bahwa adanya kecendrungan masyarakat di 

Kecamatan Kuala Jambi mengkonsumsi  bahan pangan sumber protein hewani asal ternak 

yaitu daging terdiri dari daging sapi, kambing sebesar 0,7 gr/kapita/hari, dan ayam sebesar 

1,56 gr/kapita/hari dengan total konsumsi daging rata-rata sebesar 1,63 gr/kapita/hari yang 

berarti masih kurang dari standar konsumsi yang dianjurkan yaitu sebesar 2,9 gr/kapita/hari 

(Widya Karya Pangan dan Gizi tahun, 2004), dan juga masih jauh dari konsumsi daging 

masyarakat di Provinsi Jambi sebesar 3,3 gr/kapita/hari (Firmansyah dkk., 2010). Terlihat 

bahwa konsumsi daging ayam lebih tinggi yaitu 1,56 gr dibandingkan dengan konsumsi 

daging sapi hanya 0,07 gr.  Rendahnya konsumsi daging sapi dikarenakan mahalnya harga 

daging dan sulitnya untuk mendapatkan daging tersebut serta tidak adanya rumah potong 

hewan di Kecamatan Kuala Jambi, sedangkan untuk daging ayam mudah didapat karena 

tempat penjualannya ada dimana-mana, mulai dari warung-warung, pedagang sayuran, pasar 

tradisional dan juga sangat disukai oleh masyarakat, karena daging ayam mudah dimasak 

serta mudah diolah. Ditambah lagi dengan harganya yang relatif terjangkau berbagai kalangan 

masyarakat. 

 Menurut Suprayitno (2008) bahwa permintaan suatu barang oleh seseorang 

dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan adalah 

harga, naik atau turunnya harga atau jasa akan mempengaruhi banyak atau sedikitnya 

terhadap jumlah barang yang diminta, jika harga barang tersebut turun maka jumlah 



permintaan akan barang tersebut bertambah, sebaliknya jika harga barang naik maka 

permintaan akan turun. 

 

4.3.2. Konsumsi Telur 

Berdasarkan Tabel 12. konsumsi masyarakat Kecamatan Kuala Jambi terhadap protein 

hewani asal ternak yaitu telur rata-rata sebesar 0,17 gr/kapita/hari yang berarti lebih kecil dari  

standar konsumsi yang dianjurkan yaitu sebesar 1,8 gr/kapita/hari (Widya Karya Pangan dan 

Gizi tahun, 2004), sedangkan masih sangat jauh dari  konsumsi telur masyarakat di Provinsi 

Jambi  yaitu sebesar 2,2 gr/kapita/hari (Firmansyah dkk., 2010). Telur ayam ras adalah salah 

satu sumber pangan protein hewani yang populer dan sangat diminati oleh masyarakat. 

Hampir seluruh kalangan masyarakat dapat mengonsumsi telur ayam ras untuk memenuhi 

kebutuhan protein hewani. Hal ini karena telur ayam ras relatif murah dan mudah diperoleh 

serta dapat memenuhi kebutuhan gizi yang diharapkan (Lestari, 2009). 

 

4.3.3. Konsumsi Susu 

Berdasarkan Tabel 12. konsumsi masyarakat Kecamatan Kuala Jambi terhadap protein 

hewani asal ternak yaitu susu rata-rata hanya 0,5 gr/kapita/hari yang berarti masih jauh dari 

standar konsumsi yang dianjurkan yaitu sebesar 2 gr/kapita/hari (Widya Karya Pangan dan 

Gizi tahun, 2004), dan juga masih jauh dari konsumsi susu masyarakat di Provinsi Jambi 

sebesar 1,06 gr/kapita/hari (Firmansyah dkk., 2010). Hal ini dikarenakan pengetahuan 

masyarakat terhadap pentingnya konsumsi susu masih kurang, serta harga susu yang masih 

mahal. Padahal konsumsi susu secara nyata memacu perbaikan mineral tulang pada masa 

pertumbuhan. Selain mengandung kalsium susu juga mengandung hampir seluruh dari zat 

gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia.  

Susu adalah sumber kalsium dan fosfor yang sangat baik, yang penting untuk 

pertumbuhan tulang dan gigi. Susu mempunyai peranan penting untuk mencegah 

osteoporosis. Hal ini sesuai dengan pendapat Khomsan (2004)  susu adalah sumber kalsium 

dan fosfor yang sangat penting  untuk pembentukan tulang.  

 

4.4.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Konsumsi Bahan Pangan Sumber 

Protein  Hewani Asal Ternak 

 

4.4.1. Analisis Regresi Linear Berganda 

Hasil analisis regresi linear berganda, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat 

konsumsi bahan pangan sumber protein hewani asal ternak di Kecamatan Kuala Jambi 



menunjukkan bahwa faktor umur, pendidikan, jumlah keluarga dan pendapatan secara 

bersama-sama berpengaruh nyata terhadap tingkat konsumsi bahan pangan sumber protein 

hewani asal ternak, dimana diperoleh signifikasi sebesar 0,00. Hasil analisis regresi linear 

berganda mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi  tingkat konsumsi bahan pangan 

sumber protein hewani asal ternak dapat dilihat pada Tabel 13. 

Tabel 13. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda Terhadap Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Tingkat Konsumsi Bahan Pangan Sumber Protein Hewani 

Asal Ternak 

Variabel Koefisien Standart-error Thitung Singnifikan 

Umur (X1) 
  -538,86 

0,467 -1,15 0,252 

Pendidikan (X2)   8673,89 57,79 1,50 0,137 

Jumlah Anggota 

Keluarga (X3) 

18930,06 41,12 4,60 0,000* 

Pendapatan (X4)        0,093 0,011 8,78 0,000* 

Konstanta 18942,87    

R2        0,622    

Fhitung      39,09    

Signifikan       0,00    

Keterangan : * Berpengaruh nyata (P<0,05) 

 

Berdasarkan perhitungan analisis regresi berganda terhadap faktor – faktor yang 

mempengaruhi tingkat konsumsi bahan pangan sumber protein hewani asal ternak di 

Kecamatan Kuala Jambi maka di peroleh nilai koefisien determinasi R2 sebesar 0,622. Hal ini 

menunjukkan bahwa tingkat konsumsi bahan pangan sumber protein hewani asal ternak di 

Kecamatan Kuala Jambi sebesar 62,2% dipengaruhi oleh faktor umur, pendidikan, jumlah 

keluarga dan pendapatan, sedangkan 37,8% di pengaruhi oleh faktor lain yang tidak terdapat 

pada penelitian ini. 

Persamaan regresi hasil penelitian dari variabel-variabel yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

Y = 18942,87 – 538,86X1 + 8673,89 X2 + 18930,06 X3 + 0,093X4 

4.4.2. Uji t 

Uji t merupakan pengujian secara parsial. Uji t dilakukan dengan membandingkan nilai 

signifikan P<0,05 dari setiap variabel, maka diperoleh hasil sebagai berikut : 

4.4.2.1. Umur  

Hasil analisis regresi pada Tabel 13, menunjukkan bahwa umur berpengaruh tidak 

nyata terhadap tingkat konsumsi bahan pangan sumber protein hewani asal ternak. Hal ini 

dilihat berdasarkan nilai signifikan sebesar 0,252 lebih besar dari P 0,05, sehingga dapat 

diambil kesimpulan bahwa H0 diterima. Hal ini terjadi karena di dalam mengkonsumsi pada 



masyarakat Kecamatan Kuala Jambi  jumlahnya lebih sedikit dan tidak adanya perbedaan 

umur. Pada umumnya seluruh kalangan umur bisa mengkonsumsinya, tanpa ada batasan 

umur sekalipun. Dalam memilih menu makanan yang mempunyai kandungan energi dan 

protein yang memadai serta pemilihan komposisi jenis makanan yang tepat, diperlukan 

tingkat pengetahuan yang relatif tinggi, terutama tingkat pengetahuan (umur) ibu rumah 

tangga yang berperan sangat penting dalam menentukan keputusan konsumsi rumah tangga 

(Djauhari & Friyanto 1993).  

 

4.4.2.2. Pendidikan  

Hasil analisis regresi pada Tabel 13, menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh tidak 

nyata terhadap tingkat konsumsi bahan pangan sumber protein hewani asal ternak. Hal ini 

dilihat  berdasarkan nilai signifikan sebesar 0,137 lebih besar dari P 0,05. Hal ini dikarenakan 

pendidikan responden masyarakat Kuala Jambi yang rendah, cenderung tidak memiliki 

pengetahuan dan informasi tentang gizi serta tidak menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H0 diterima. Semakin tinggi pengetahuan 

konsumen maka mereka akan mempertimbangkan nilai gizi terhadap makanan yang 

dikonsumsinya, konsumen akan lebih memilih bahan pangan yang nilai gizinya lebih tinggi. 

Padahal menurut Suhardjo (1989) konsumen yang memiliki pengetahuan dan pendidikan 

yang lebih tinggi cenderung memilih pangan yang lebih baik.  

 

4.4.2.3. Jumlah Anggota Keluarga 

Hasil analisis regresi pada tabel 13, menunjukkan bahwa jumlah anggota keluarga 

berpengaruh nyata terhadap tingkat konsumsi bahan pangan sumber protein hewani asal 

ternak. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari P 0,05.  

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Jumlah anggota 

keluarga mempengaruhi tingkat konsumsi bahan pangan hewani asal ternak.  Hal ini 

dikerenakan banyaknya suatu anggota keluarga akan mempengaruhi jumlah konsumsi 

terhadap suatu barang, semakin banyak jumlah tanggungan maka semakin meningkat jumlah 

suatu barang yang harus dikonsumsi.  

Besarnya jumlah anggota keluarga akan berpengaruh pada pengeluaran konsumsi 

suatu rumah tangga. Suatu rumah tangga yang memiliki jumlah anggota banyak, jumlah 

pengeluarannyapun akan lebih besar daripada keluarga yang mempunyai jumlah anggota 

keluarga yang lebih sedikit. Menurut Sanjur (1982), banyaknya anggota keluarga akan 



mempengaruhi konsumsi pangan dalam hubungannya dengan pengeluaran pangan rumah 

tangga. Besar kecilnya anggota keluarga dapat mempengaruhi kebutuhan keluarga, semakin 

besar anggota keluarga maka kebutuhan pangan yang harus tercukupi semakin meningkat, 

sehingga biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan pangan keluarga akan tinggi 

(Lumeta1987). 

4.4.2.4. Pendapatan  

Hasil analisis regresi pada Tabel 13, menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh 

nyata terhadap tingkat konsumsi bahan pangan sumber protein hewani asal ternak. Hal ini 

dapat dilihat berdasarkan nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari P 0,05. Pendapatan 

mempengaruhi tingkat konsumsi protein hewani asal tenak, sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima. Hal ini dikarenakan pendapatan keluarga 

tergantung pada jenis pekerjaan kepala keluarga dan anggota keluarga lainnya. Pada 

umumnya semakin tinggi pendapatan maka semakin meningkat pula jumlah kebutuhan yang 

ingin dipenuhi.  

 Jika pendapatan masih rendah maka kebutuhan pangan lebih dominan daripada 

kebutuhan non pangan. Sebaliknya, jika pendapatan meningkat maka pengeluaran untuk non 

pangan akan semakin besar, mengingat kebutuhan akan pangan sudah terpenuhi (Husaini et 

al. 2000). 

  



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa : 

1. Konsumsi masyarakat Kecamatan Kuala Jambi terhadap protein hewani asal ternak 

tergolong rendah. 

2. Tingkat konsumsi bahan pangan sumber protein hewani asal ternak di Kecamatan 

Kuala Jambi dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga dan pendapatan. 

 

5.2. Saran  

Tingkat konsumsi bahan pangan sumber protein hewani asal ternak di Kecamatan 

Kuala Jambi perlu ditingkatkan, karena sumber protein hewani asal ternak juga penting 

salah satunya susu. Masyarakat perlu mengetahui sumber gizi yang terkandung pada 

sumber protein hewani. Hal tersebut dapat mendukung serta meningkatkan gizi 

masyarakat terutama untuk anak-anak.  

 


