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BAB II 

TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

A. Penelitian Terdahulu   

Penelitian ini terdapat 3 penelitian terdahulu yang relevan dengan topik atau 

permasalahan dipenelitian ini tentang Ketahanan Pangan dengan kemiskinan. 

Ilham dkk (2007) dalam penelitian ini data yang ada dianalisis dengan 

pendekatan ekonometrika teknik Ordianary Least Squares yang dilengkapi dengan 

pendekatan deskriptif dengan teknik tabulasi dan grafik. 

Hasil dari analisis ini ada 2 kesimpulannya pertama, ketahanan pangan 

individu tidak hanya ditentukan oleh akses fisik dan ekonomi seseorang, tetapi 

ditentukan oleh akses informasi yang direfleksikan oleh tingkat pendidikan, 

kesadaran hidup sehat, pengetahuan tentang gizi, pola asuh dalam keluarga dan 

gaya hidup. Kedua, pangsa pengeluaran pangan layak dijadikan indikator 

ketahanan pangan karena mempunyai hubungan yang erat dengan berbagai ukuran 

ketahanan pangan yaitu tingkat konsumsi, keanekaragaman pangan, dan 

pendapatan serta memiliki ciri dapat diukur dalam angka, cukup sederhana untuk 

memperoleh dan menafsirkan, objektif, dan responsif terhadap perubahan-

perubahan akibat adanya perubahan kondisi perekonomian, kebijakan dan program 

pembangunan.
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Majid (2004) dalam penelitian ini menggunakan pendekatan TFP (Total 

Factor Productivity) dan pendektan ekonometrika dengan regresi linear yang 

menggunakan data panel. 

Hasil dari analisis ini adalah ketika laju kemiskinan di dunia telah berkurang 

atau menurun, disisi lain terjadi ketidakseimbangan yang besar dalam tren 

kemiskinan global khususnya di negara berkembang yang mungkin dapat 

membahayakan tujuan abad perkembangan kemiskinan. Sedangkan output global 

dari pertumbuhan pertanian dalam tiga dekade ini masih menujukan hal yang wajar. 

Pertumbuhaan pertanian perkapita dalam mengurangi kemiskinan ialah sangat 

berpengaruh dari pada sektor lainnya. Hal itu karena pertumbuhan pertanian sangat 

indentik dengan dimensi pedesaan yang sangat signifikan.  

Untuk mengurangi kemiskinan tentu harus memiliki strategi pertumbuhan 

pertanian eksplisit, disisi lain fokus pertumbuhan pertanian harus didorong dari 

tingkat produktivitas tenaga kerja dan didorong dari tingkat efisiensi produksi 

sehingga dapat mencapai kemiskinan yang berkurang.  

Pertumbuhan pertanian sangat berpengaruh besar dalam mengurangi 

kemiskinan, apabila didorong dengan produksi tanaman pangan perkapita dapat 

dikontrol khususnya pada harga serta pedapatan menjadi lebih merata, hal itu dapat 

mengentas kemiskinan dengan baik. 

Lubis & Ayu (2013) dalam penelitian ini menggunakan teknik pendekatan 

rasio antara ketersedian pangan dengan konsumsi pangan. 

Dari hasil penelitian ini adalah Pertama, tingkat ketersedian energi di Kota 

Medan tahun 2010 memenuhi standard kecukupan ketersedian energi yaitu 
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2.453,41 kkal/kap/hari dan belum memenuhi standard ketersediaan protein yaitu 

43,48 gram/kap/hari. Kedua, tingkat konsumsi energi pangan strategis di Kota 

Medan tahun 2010 memenuhi standard kecukupan konsumsi energi yaitu 2.376,74 

kkal/kap/hari dan belum memenuhi standard konsumsi protein yaitu 43,48 

gram/kap/hari. Ketiga, rasio ketersedian dengan konsumsi tertinggi ada jagung 

dengan rasio 1,1236 dan tingkat kedua ada cabai merah dengan rasio 1,0636. Pada 

tingkat ketiga pada daging ayam dengan rasio 1,0534, kemudian daging sapi 

dengan rasio 1,10526. Bawang merah memiliki rasio 1,0274. Rasio tiga terbawah 

pada telur ayam dengan rasio 1,025, minyak goreng senilai 1,0157, dan gula pasir 

dengan nilai 1,0099. Kondisi ketahanan pangan Kota Medan tahun 2010 pada beras, 

jagung, cabai merah, gula pasir, bawang merah, daging ayam, daging sapi, telur 

ayam, dan minyak goring berada pada kondisi tahan pangan namun rentan, yaitu 

rasio pangan antara 0,8 sampai 1,2.  

B. Tinjauan Pustaka 

1. Kemiskinan  

Defenisi kemiskinan adalah salah satu keadaan yang dialami oleh masyrakat 

yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya dengan baik yang dimasukan dalam 

golongan penduduk miskin. 

a. Konsep Kemiskinan  

  Penduduk dikatakan miskin menurut konsep dari BPS untuk mengukur 

kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar 

(basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai 

ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan 
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bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah 

penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis 

kemiskinan. 

  Menurut Todaro (2000) perpaduan antara tingkat pendapatan perkapita yang 

rendah dan distribusi yang sangat tidak merata akan menghasilkan kemiskinan 

absolut yang parah. Jika distribusi pendapatannya konstan, semakin tinggi 

pendapatan per kapita yang ada maka akan semakin rendah jumlah kemiskinan 

abslut. Akan tetatpi sebagaimana telah diungkapakan, tingginya tingkat pendapatan 

perkapita tidak menjamin lebih rendahnya tingkat kemiskinan absolut. 

  Menurut N. Gregory Mankiw (2012) tingkat kemiskinan (poverty rate) 

adalah persentase pada populasi dengan keluarga yang pendapatannya berada pada 

tingkat absolut yang dinamakan garis kemiskinan (poverty line). Garis kemiskinan 

ditentukan oleh pemerintah negara dan disesuaikan sekitar setiap tahun untuk 

menjelaskan setiap ukuran keluarga dengan keluarga yang berada di bawah garis 

ini dinyatakan sebagai penduduk miskin. Kemiskinan adalah penyakit ekonomi 

yang mempengaruhi banyak negara, tetapi tidak mempengaruhi semuanya dengan 

frekuensi yang sama.  

  Menurut Mirza (2012) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu keadaan 

melarat dan ketidak beruntungan suatu keadaan minus (deprivation), bila 

dimasukkan dalam konteks tertentu, hal itu berkaitan dengan “minimnya 

pendapatan dan harta, kelemahan fisik, isolasi, kerapuhan dan ketidakberdayaan”. 

Kemudian mengungkapkan bahwa terdapat inti absolut dari kemiskinan. Kelaparan 

yang melanda mereka menjadi sebuah perspektif dari kemiskinan, demikian juga 
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dengan ketidakmampuan dalam kehinaan sosial dan ketidakmampuan dalam 

mendidik anak-anak serta merawat kesehatan anak-anak.  

b. Penyebab Kemiskinan 

  Menurut Kuncoro (1997) mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang 

dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncu karena adanya 

ketidakseimbangan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi 

pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam 

jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat 

perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang 

rendah berarti produktivitas rendah, yang gilirannya upahnya rendah. Rendahnya 

kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang 

beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul 

akibat perbedaan akses dalam modal atau dapat disebut daya beli. 

c. Karakteristik Kelompok Penduduk Miskin 

  Menurut Todaro (2000) ciri-ciri penduduk miskin adalah mereka umumnya 

bertempat tinggal di daerah pedesaan, dengan mata pencaharian pokok, degan mata 

pencaharian pokok dibidang pertanian dan kegiatan-kegiatan lainya yang erat 

berhubungan dengan sektor tradisonal tersebut. Ciri-ciri tersebut seperti dengan 

karakteristik negara dunia ketiga.  

  Dua pertiga penduduk miskin di negara-negara berkembang masih 

mengantungkan hidupnya dari pola pertanian yang subsisten, baik sebagai pet ani 

kecil atau buruh tani yang berpenghasil rendah.  
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 Sepertiga penduduk miskin lainnya kebanyakan juga tinggal di pedesaan dan 

bekerja dari usaha jasa kecil-kecilan, dan sebagian lagi bertempat tinggal di daerah-

daerah sekitar atau pinggiran kota atau perkampungan kumuh di pusat kota dengan 

berbagai macam mata pencaharian rendahan seperti penyapu jalan, pedagang 

asongan, kuli kasar, atau usaha kecil-kecilan. 

d. Indikator Kemiskinan 

1) Garis Kemiskinan BPS 

  Menurut Kuncoro (1997) batas garis kemiskinan yang digunakan setiap 

negara ternyata berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi 

dan standar kebutuhan hidup. BPS menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah 

yang dibelanjakan per kapita dalam sebulan untuk memenuhi kebutuhannya. 

 Jadi, garis kemiskinan ialah sebuah metode perhitungan yang dapat 

menghasikan berapa jumlah penduduk yang tergolong penduduk miskin. Garis 

kemiskinan mempunyai 2 konsep (BPS): 

a) Garis kemiskinan Makanan (GKM) 

  Merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang 

disetarakan dengan 2100 kalori/kap/hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan 

diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan 

susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). 

b) Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) 

 GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan 

dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis 

komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. 
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Rumus Perhitungan:  

 GK = GKM + GKNM   (1)  

GK : Garis Kemiskinan 

GKM : Garis Kemiskinan Makanan 

GKNM: Garis Kemiskinan Non Makanan   

 𝐺𝐾𝑀𝑗 = ∑ 𝑃𝑗𝑘
52
𝑘−1 𝑄𝑗𝑘  = ∑ 𝑉𝑗𝑘

52
𝑘−1   (2) 

GKMj : Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum 

disetarakan menjadi 2100 kkal)    

Pjk : Harga Komoditi k di daerah j. 

Qjk : Rata-Rata Kuantitas Komoditi k yang dikonsumsi 

di daerah j. 

Vjk : Nilai Pengeluaran untuk konsumsi komoditi di 

daerah j.  

j :  Daerah (perkotaan atau pedesaan) 

  𝐻𝐾𝑗 =
∑ 𝑉𝑗𝑘

52
𝑘−1

∑ 𝐾𝑗𝑘
52
𝑘−1

              (3)   

 Kjk :  Kalori dari Komoditi k di Daerah j.   

 HKj :  Harga rata-rata kalori di daerah j 

 𝐹𝑗 =  𝐻𝐾𝑗  𝑥 2100   (4) 

 Fj :  Kebutuhan Minimum Makanan di daerah, yaitu 

yang menghasilkan energi setara dengan 2100 
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kkal/kap/hari 

 Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) merupakan penjumlahan nilai 

kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi 

perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Pemilihan jenis barang dan jasa 

non-makanan mengalami perkembangan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun 

disesuaikan dengan perubahan pola konsumsi penduduk. Pada peride sebelum 

tahun 1993 terdiri 14 komditi di perkotaan dan 12 komditi di perkotaan dan 12 

komditi di pedesaan. Sejak tahun 1998 terdiri 27 sub kelompok (51 jenis komditi) 

di perkotaan dan 25 sub kelompok (47 jenis komoditi) di pedesaan. Nilai kebutuhan 

minimum perkomoditi /sub-kelompok makanan dihitung dengan menggunakan 

suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok tersebut terhadap total 

pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul 

konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan 

Dasar 2004 (SPKKP 2004), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran 

konsumsi rumah tangga per komoditi non-makanan yang lebih rinci disbanding 

data Susenas Modul Konsumsi. Nilai kebutuhan minimum non makanan secara 

matematis dapat diformulasikan sebagai berikut: 

 𝑁𝐹𝑝 = ∑ 𝑟𝑖
𝑛
𝑖−1 𝑥 𝑉𝑖   (5) 

Dimana: 

NFp : Pengeluaran minimun non-makanan atau garis 

kemiskinan non makanan daerah p (GKNMp). 

Vi : Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok non 
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makanan daerah p). 

ri : Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok non 

makanan menurut daerah. 

i  :  Jenis komoditi non-makanan terpilih di daerah p. 

p :  Daerah (perkotaan atau pedesaan) 

2) Gini Ratio 

Gini Ratio adalah sebuah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan 

pendapatan atau kesejahteraan secara keseluruhan yang angkanya berkisar antara 

nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Bila rasio gini 

sama dengan nol berarti distribusi pendapatan amat merata sekali karena golongan 

penduduk menerima pendapatan yang sama. Namun, bila rasio gini sama dengan 1 

menunjukan bahwa terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna 

karena seluruh pendapatannya hanya dinikmati oleh satu orang saja (Kuncoro, 

1997) 

Rumus Gini Ratio: 

GR = 1 - ∑fi [Yi + Yi-1] 

Keteterangan: 

Fi = jumlah persen (%) penerima pendapatan kelas ke i. 

Yi = jumlah kumulatif (%) pendapatan pada kelas ke i. 
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Secara grafis dapat menggunakan Kurva Lorenz dengan garis kemerataan sempurna 

(Kuncoro, 1997)  

Gambar 2.1. Kurva Lorenz 

     Kedua sumbu vertikal dan horizontal sama panjangnya. Gambar ini secara 

keseluruhan berbentuk segi empat dan dibelah oleh sebuah garis diagonal lurus 

yang ditarik dari nol pada sudut kiri bawah menuju ke sudut kanan atas.  

     Semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis pemerataan sempurna itu, 

maka semakin timpang (tidak merata) distribusi pendapatanya. Kasus ekstrem dari 

ketidakmerataaan yang sempurna (yaitu, apabila hanya seorang saja yang menerima 

seluruh pendapatan nasional, sementara orang-orang lainya sema sekali tidak 

menerima pendapatan) 

2. Ketahanan Pangan

Menurut Jokolelono (2012) ketahanan pangan tidak bisa dipisahkan dari 

persoalan kelangkaan (scarcity) sumber daya. Kelangkaan sumber daya terletak 
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pada pengolahan dan keputusan untuk melakukan pertukaran (tradeoff), antara 

efisiensi dan pemerataan.  

Ketahanan pangan menjadi hal yang penting bagi dunia sejak world food 

conference: universal declaration on the eradication of hunger and malnutrition 

pada tahun 1991 hingga sekarang. Oleh karena itu, definisi dari ketahanan pangan 

berubah sesuai perkembangannya. 

Tabel 2.1. Lembaga dan Beberapa Definisi Ketahanan Pangan 

Lembaga Definisi 

World   Food   Conference   

1974,   UN 1975 

Ketahanan pangan adalah kondisi dimana manusia 
memiliki akses yang penuh baik secara fisik dan 
ekonomi dapat mencukupi nutrisi makanan dan 
keamanan dalam menyediakan kebutuhan pangan 
dalam kehidupan yang sehat sesuai dengan nilai dan 
budaya setempat 

Life Sciences Research Office 

(LSRO)1 1990 

Ketahanan pangan adalah milik semua orang mudah 
mendapatkan pangan untuk hidup sehat, meliputi: 
tersedianya pangan yang aman dan mampu 
memperolehnya 

Food Agriculture 

Organization (FAO) 1992 

Ketahanan pangan adalah situasi dimana semua orang 
setiap saat memiliki jumlah pangan yang cukup, aman, 
bergizi, bagi kehidupan yang sehat dan aktif 

Food Agriculture 

Organization (FAO) 1996 

Ketahanan  pangan  adalah  dimana  semua  orang  
dapat  mengakses  setiap  saat, terjangkau  secara  fisik  
dan  ekonomi,  cukup  nutrisi,  ragamnya,  serta  aman  
di konsumsi, sehat bagi kehidupan untuk berakivitas. 
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Rome Declaration on World 

Food Security (World food 

Summit) 1996 

Ketahanan pangan adalah kondisi di mana semua orang 
memiliki akses, setiap saat secara fisik dan secara 
ekonomi, dapat mencukupi nutrisi makanan yang aman 
di konsumsi untuk hidup sehat sesuai dengan nilai dan 
budaya setempat 

World Bank 1996 Ketahanan  pangan  adalah  bagi  semua  orang  
memiliki  akses  untuk  setiap  saat mendapatkan pangan 
yang cukup agar dapat aktif dan hidup sehat. 

Indonesia, UU No.7/1996 Ketahanan pangan adalah kondisi dimana tersedianya 
pangan yang cukup bagi rumah  tangga  dalam jumlah  
dan  kualitas, aman,  terdistribusi  dengan  baik  dan 
terjangkau secara ekonomi dan tempat 

Oxfam 2001 Ketahanan pangan adalah bagi setiap orang bisa 
mengakses (secara ekonomi dan tempat),  mengontrol  
atas  jumlah  pangan  yang  cukup,  kualitas  terjamin  
bagi kehidupan yang sehat. 

Public Health Association of 

British Columbia (PHABC)2 

2004 

Ketahanan pangan adalah tersedianya untuk semua 
orang yang diperoleh secara aman, baik secara pribadi, 
melalui system pangan yang berkesinambungan dan 
beranekaragam 

Food Insecurity and 

Vulnerablity Information and 

Mapping Systems (FIVIMS, 

2005) 

Ketahanan pangan adalah bagi semua orang setiap saat 
memiliki akses secara fisik, social dan ekonomi untuk 
mendapatkan pangan yang cukup, aman dan bergizi 
dengan ragam pilihan untuk dapat hidup sehat. 

Fisheries and Food Security: 

The Case of the Sultanate of 

Oman (Ministry of Fisheries 

Wealth) 20103 

Ketahanan  pangan pada  sektor perikanan  adalah  
aktivitas  sosial-ekonomi  yang memiliki   peran   kunci   
dan   strategis   dapat   dikelola   secara   efektif   dan 
berkesinambungan dalam mendukung pangan baik 
nasional maupun regional 

Sumber: fao. 2010. 

Melihat dari beberapa definisi di atas, setiap lembaga memberikan definisi 

yang berbeda dan berubah menurut waktu, tingkat global, nasional sampai ada 

skala rumah tangga dan individu. Menurut ketahanan pangan mencakup tiga 
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dimensi kegiatan ekonomi yang saling terkait yaitu terdiri dari ketersediaan, 

distribusi dan konsumsi (Jokolelono 2012)   

Berdasarkan ketiga elemen utama ketahanan pangan di atas, ada beberapa 

kemungkinan yang dapat terjadi: 

 Pangan tersedia, secara fisik terjangkau tetapi tidak secara financial atau daya 

belinya rendah. 

 Pangan tersedia, secara fisik tidak terjangkau dan secara financial juga tidak 

terjangkau. 

 Pangan tersedia, secara fisik tidak terjangkau, secara financial terjangkau atau 

daya belinya tinggi. 

a. Hubungan Ketahanan Pangan dengan Kemiskinan 

 Dari definisi tentang ketahanan pangan yaitu kondisi dimana masyarakat 

dapat memenuhi kebutuhan pangannya dengan baik dan dapat mengkonsumsi 

pangan yang aman dan bergizi. Dalam memenuhi itu membutuhkan kondisi 

masyrakat yang baik. Bila masyrakatnya berada dalam kondisi miskin. Maka untuk 

memenuhi kebutuhan pangan yang baik dan layak akan menjadi sulit terpenuhi. 

 Dengan ini maka hubungan antara ketahanan pangan dengan kemiskinan 

adalah negatif. Kemiskinan terjadi karena ketimpangan pendapatan dan daya beli 

yang rendah. Dalam mengkonsumsi membutuhkan biaya yang diperoleh dari 

pendapatan. jadi ketahan pangan semakin kuat atau meningkat itu dikarenakan 

oleh meningkatnya pendapatan dan jumlah kemiskinan akan berkurang. 

Sedangkan, ketika pendapatan menurun maka konsumsi akan turun dan 

kemiskinan akan meningkat. 
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b. Konsep dan Indikator Ketahan Pangan 

 Dalam PP Nomer 68 tahun 2002 yang dimaksud dengan ketahanan pangan 

adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari 

tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan 

terjangkau. Selanjutnya dijelaskan ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan 

dari hasil produksi dalam negeri dan sumber lainya.  

 Indikator tingkat partisiasi dan tingkat konsumsi pangan merupakan 

indikator yang tepat, keduanya menunjukan tingkat aksesibilitas fisik dan ekonomi 

terhadap pangan. walaupun pangan tersedia pada suatu wilayah, jika tidak dapat 

diakses masyarakat maka kinerjanya rendah. 

 Aksesibilitas tersebut menggambarkan aspek pemerataan dan 

keterjangkauan. Pemerataan mengandung makna adanya distribusi pangan 

keseluruh wilayah samai tingkat rumah tangga, sedangkan keterjangkauan adaah 

dimana keadaan rumah tangga secara keberlanjutan dapat menggunakan pangan 

sesuai akan kebutuhannya. 

 Mutu pangan adalah kriteria keamanan pangan yang akan dikonsumsi oleh 

masyarakat untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat 

menggangu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.  

 Dalam mencapai kesahatan manusia, dalam melakukan konsumsi tentu 

memerhatikan kandungan gizi yang baik didalam makanan tersebut. Oleh karena 

itu perlunya variasi konsumsi yang dapat diukur oleh Pola Pangan Harapan (PPH). 

Pola Pangan Harapan adalah susunan bergam pangan yang berpatokan dengan 

sumber energi, baik secara absolut maupun relative terhadap total energi tingkat 



22 

 

 
 

konsumsi. Tujuan utama membuat PPH adalah untuk membuat suatu rasionalisasi 

pola konsumsi pangan yang dianjurkan. 

 Menurut Ilham dkk (2007) secara hirarki ketahanan pangan dapat pada 

tingkat global, regional, nasiona, lokal, rumah tangga dan individu. Tingkat 

ketahanan pangan yang lebih tinggi merupakan syarat yang diperlukan bagi tingkat 

ketahanan pangan yang rendah, tetapi bukan syarat yang cukup. Karena 

tercapainya ketahanan pangan di tingkat wilayah tidak menjamin tercapainya 

ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.  

 Menurut Mun’im (2012) ketahanan pangan memiliki 3 indikator utama 

yaitu: 

1) Ketersediaan Pangan 

 Ketersedian pangan yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi 

pangan bagi masyarakat. Sehingga dalam mengkonsumsi pangan masyarakat dapat 

dilakukan, hal itu karena mengkonsumsi pangan ialah kebutuhan pokok bagi setiap 

manusia.  

 Ketersedian pangan diperoleh dari produksi pangan tersebut. Jika produksi 

tidak dapat mencukupi konsumsi, maka harus dilakukannya impor. Hal itu 

dilakukan untuk menjaga stok atau ketersedian pangan. 

a) Hubungan Ketersediaan Pangan dengan Kemiskinan 

 Menurut Oriola (2009) menyatakan hubungan antara produksi dengan 

kemiskinan ialah negatif. Hal ini berarti jika produksi meningkat akan 

mengakibatkan peningkatan pendapatan para petani khususnya dan membuat 

harga menjadi stabil sehingga kesejahteraan akan meningkat dan begitu sebaiknya. 
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2) Akeses Ekonomi 

 Dengan adanya pendapatan maka masyrakat dapat membeli pangan yang 

tersedia. Sedangkan harga komoditi juga mempengaruhi daya beli masyrakat 

ketika harga komoditi itu tinggi sedangkan pendapatan itu rendah maka daya beli 

masyrakat akan pangan tersebut akan rendah. 

a) Hubungan Pendapatan Per Kapita dengan Kemiskinan 

Hubungan pendapatan dengan kemiskinan merupakan hubungan negatif hal 

itu dikarenakan salah satu indikator kemiskinan adalah pendapatan, semakin rendah 

pendapatan yang diterima semakin membuat masyarakat berada dibawah garis 

kemiskinan dan juga begitu sebaliknya bila pendapatan semakin tinggi maka 

masyarakat dapat memenuhi hidupnya dengan baik maka masyarakat tersebut 

sudah tidak berada di garis kemiskinan lagi. 

b) Konsep Pendapatan Per Kapita  

Menurut Todaro (2000) pendapatan per kapita atau GNP (Gross National 

Products) per kapita, merupakan salah tolak ukur nilai aktivitas pereknomian secara 

keseluruhan. GNP adalah nilai moneter (dalam satuan uang) atas segenap kegiatan 

ekonomi yang dimiliki oleh penduduk suatu negara. Sedangkan yang disebut 

sebagai GDP (Gross Domestic Prducts) adalah total atas segenap output final yang 

dihasilkan oleh suatu pereknomian (baik yang dilakukan oleh penduduk warga 

negara maupun orang-orang negara lain yang bermukim di negara bersangkutan)  

PDRB per kapita merupakan indikator pendpatan di wilayah atau regional 

(provinsi). PDRB perkapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah 

penduduk pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk 
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akan semakin kecil besaran PDRB perkapita daerah tersebut. Semakin tinggi PDRB 

perkapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut 

walaupun ukuran ini belum mencakup faktor kesenjangan pendapatan antar 

penduduk. Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini sudah cukup 

memadai untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu daerah dalam lingkup 

makro, paling tidak sebagai acuan memantau kemampuan daerah dalam 

menghasilkan produk domestik barang dan jasa. 

3) Penyerapan Pangan 

 Salah satu indikator dari ketahanan pangan ialah penyerapan pangan yang 

dilihat dari sisi konsumsi energi/kalori dan protein. Kedua konsumsi ini akan 

memperlihatkan seberapa besar atau banyak konsumsi energi (kkal) dan konsumsi 

(gram) per kapitanya. Menurut Ilham dkk (2007) dengan adanya 2 konsumsi 

tersebut dapat memproksikan sebagai nilai ketahan pangan dalam suatu wilayah. 

 Menurut Ilham dkk (2007) jumlah konsumsi energi memiiki satuan ribu Kkal 

yang bersumber dari beras, jagung, kedelai, gula, daging ayam ras, telur ayam ras, 

daging ayam buras, telur ayam buras, ubi jalar dan ubi kayu (termasuk gaplek dan 

tapioka yang sudah dikoversikan ke ubikayu) 

 Sedangkan konsumsi protein satuannya Gram dan bersumber dari beras, 

jagung, kedelai, gula, daging ayam ras, telur ayam ras, daging ayam buras, telur 

ayam buras, ubi jalar dan ubi kayu (termasuk gaplek dan tapioka) 

 Menurut Lubis dkk (2013) ketersediaan pangan dan konsumsi pangan 

dikatakan adanya kesenjangan bila jumlah ketersediaan tidak memenuhi standard 
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Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang ditetapkan oleh pemerintah. Angka 

Kecukupan tersebut antara lain: 

Ketersediaan energi      = 2200 Kkal/kap/hari 

Ketersediaan protein   = 57 gr/kap/hari  

Konsumsi energi            = 2000 Kkal/kap/hari  

Konsumsi protein         = 52 gr/kap/hari 

 

a) Hubungan Antara Konsumsi terhadap Kemiskinan 

 Menurut Seran Sirilius (2012) hubungan antara konsumsi dengan 

kemiskinan ialah negatif (-) yang berarti ketika konsumsi itu meningkat 

kemiskinan akan berkurang. Hal ini juga didukung dengan teori konsumsi Keynes 

terhadap pendapatan. Jadi, ketika pendapat itu naik pada waktu tertentu akan 

mempengaruhi konsumsi ada waktu itu juga. 

b) Rasio Ketersediaan Pangan dengan Konsumsi Pangan 

 Menurut Lubis dkk (2013) salah satu cara untuk mengukur tingkat ketahanan 

pangan adalah dengan mengukur rasio ketersedian pangan dengan konsumsi 

pangan. 

 Mengukur ketersedian pangan ialah dengan menjumlahkan produksi pangan, 

impor, stok pangan yang dikeluarkan lalu dikurangi dengan ekspor pangan. 

 KTSP = PROD + (IP-XP) + SP  (1) 

Dimana: 

KTSP  = Ketersedian Pangan (ton/tahun) 

PROD  = Produksi Pangan (ton/tahun) 
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IP  = Impor Pangan (ton/tahun) 

XP   = Ekspor Pangan (ton/tahun) 

SP  = Stok Pangan (ton/tahun) 

 Perhitungan ini sangat penting dilakukan untuk melihat surplus tidaknya 

pangan di suatu daerah tertentu. Setelah nilai ketersediaan pangan diketahui maka 

akan dilanjut dengan mengkonversikannya dalam angka konsumsi manusia dalam 

ton/tahun ke dalam kkal/kap/hari dengan cara:  

  𝐾𝑆𝑃 
𝐾𝑇𝑆𝑃

∑p X 365 hari
    (2) 

 

KSP  = Ketersediaan Pangan (Gram/kap/hari) 

KTSP = Ketersediaan Pangan untuk Dikonsumsi 

Manusia (ton/hari) 

∑P  = Jumlah Penduduk 

  Untuk mengetahui tingkat konsumsi pangan dapat dicari menggunakan 

rumus ini:  

   𝐾𝑖 =  
𝐾𝑡

∑p x 365 hari
   (3) 

            Dimana: 

 Ki = Konsumsi Pangan per orang (Gram/kap/hari) 

 Kt = Konsumsi Total (Gram) 

 ∑p = Jumlah Penduduk (jiwa) 
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  Setelah mendapatkan nilai ketersediaan pangan dan konsumsi pangan, maka 

dapat dilakukanya perhitungan rasio ketersediaan pangan dengan konsumsi 

pangan. 

    𝑅𝑝𝑖 =
𝐾𝑇𝑆𝑃

Kt
    (4) 

 Dimana: 

 Rpi = Rasio Pangan di Wilayah i 

 KTSP = Ketersediaan Pangan untuk Di konsumsi 

Manusia (ton/tahun) 

 Kt = Konsumsi Total (ton) 

Bila:  

 Tidak tahan pangan (rawan pangan) jika RP < 0,8  

 Tahan pangan tetapi kurang terjamin jika 0,8 < RP < 1,2  

 Tahan pangan terjamin jika RP > 1,2 

c) Pangsa Pengeluaran Pangan 

 Pangsa Pengeluaran Pangan merupakan salah satu indikator untuk melihat 

timgkat ketahanan pangan. Menurut Ilham dkk (2007), semakin besar nilai pangsa 

pengeluaran pangan maka ketahanan pangan semakin melemah. Makin tinggi 

kesejahteraan masyrakat suatu negara maka pengsa pengeluaran pangan 

penduduknya semakin kecil dan begitu juga sebaliknya. 
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Menurut Hukum Engel pangsa pengeluaran pangan terhadap pengeluaran 

rumah tangga akan semakin berkurang dengan meningkatnya pendapatan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Pangsa Pengeluaran Pangan 

  Berdasarkan pada Gambar 2.2 Dengan asumsi harga barang tetap, 

peningkatan kesejahteraan penduduk yang ditunjukan oleh garis anggaran dan 

kurva indeferen yang bergeser ke kanan atas akan meningkakan konsumsi barang 

dengan proporsi yang semakin berkurang untuk kasus barang normal (Q1) dan 

proporsi semakin meningkat untuk kasus barang mewah (Q2). Karena harga 

barang diasumsikan tetap maka pangsa pengeluaran untuk belanja pangan yang 

merupakan barnag normal akan semakin berkurang. 

  Meningkatnya kesejahteraan akan meningkatkan konsumsi pangan individu 

hal itu karena pendapatan semakin meningkat yang menghasilkan daya beli 

terhadap pangan juga meningkat. Dengan kata lain menurunya pangsa pengeluaran 

pangan akan meningkatkan ketahanan pangan. Dalam teori kesejahteraan, kurva 

indeferen individu dapat diangkat menjadi kurva indeferen masyarakat, hal ini 

yang dapat disimpulakan ketika kurva indeferen individu meningkat maka kurva 
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indeferen masyarakat (lokal, regional dan nasional) juga akan meningkat (Ilham 

dkk, 2007)  

 Pangsa Pengeluaran Pangan adalah rasio pengeluaran untuk belanja pangan 

dan pengeluaran total penduduk selama sebulan. Perhitungan pangsa pengeluaran 

pangan (PF) pada berbagai kondisi, yaitu agregat, desa-kota, dan berbagai 

kelompok pendapatan penduduk menggunakan formula berikut: 

 

   𝑃𝐹𝑡 =
𝑃𝑃𝑡

𝑇𝑃𝑡
𝑥 100%       (1) 

Dimana: 

PF = Pangsa Pengeluaran Pangan (%) 

PP = Pengeluaran untuk Belanja Pangan (Rp/bulan) 

TP = Total Pengeluaran (Rp/bulan) 

3. Kerangka Berfikir 
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C. Perumusan Hipotesa 

H0 : Ketahanan Pangan (ketersediaan pangan, akses ekonomi, dan penyerapan  

pangan) tidak berpengaruh terhadap Kemiskinan.  

H1 : Ketahanan Pangan (ketersediaan pangan, akses ekonomi, dan penyerapan  

pangan) berpengaruh terhadap Kemiskinan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


