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1. Pendahuluan 

 

1.1. Latar Belakang  

Dalam kehidupan manusia, makanan adalah salah satu kebutuhan primer yang harus 

dipenuhi sebagai sumber zat gizi dan energi untuk beraktivitas. Kebutuhan gizi (nutrient 

adequate) adalah banyaknya energi dan zat gizi yang dibutuhkan oleh individu untuk 

mencapai dan mempertahankan status gizinya (Anggraeni, 2012). Sumber utama 

karbohidrat umumnya diperoleh dari konsumsi makanan sumber karbohidrat yaitu 

makanan pokok. Makanan pokok adalah jenis makanan yang paling sering dikonsumsi 

dalam jumlah paling banyak dibandingkan bahan makanan lainnya, bersifat 

mengenyangkan, merupakan sumber karbohidrat, dan umumnya merupakan hasil alam 

dari daerah tersebut (Dewi & Purwidiani, 2015).  

 

Berdasarkan hasil Studi Diet Total (SDT) oleh Kemenkes melalui Badan Penelitian 

Pengembangan dan Kesehatan pada tahun 2014, tingkat kecukupan energi penduduk 

Indonesia tahun 2014 rata-rata hanya sebesar 76,6%. Jumlah penduduk yang termasuk 

kategori normal atau memenuhi angka kecukupan energi (100-130% AKE) hanya 

14,5% saja. Sementara penduduk berstatus kurang (70-99,99% AKE) adalah sebesar 

45,7%, sangat kurang (<70% AKE) adalah 35,9%, dan yang berlebihan (>130% AKE) 

adalah 5,9%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa angka kecukupan energi di Indonesia 

masih belum terpenuhi dengan maksimal.  

 

Di Indonesia, lebih dari 90% masyarakatnya mengkonsumsi beras sebagai makanan 

sumber karbohidrat. Menurut data Survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2016 

rata-rata konsumsi beras perkapita di Indonesia tiap tahunnya yaitu 98.0502 

kg/kap/tahun dengan tingkat pertumbuhan 0,87% dari tahun 2014. Menurut Badan 

Pusat Statistik Kota Surakarta (2017), pengeluaran perkapita tertinggi untuk kategori 

makanan di Kota Surakarta adalah untuk pembelian jenis makanan sumber karbohidrat 

yaitu padi-padian. Tingkat konsumsi beras sebagai makanan sumber karbohidrat sering 

kali dijadikan indikator masyarakat maju. Hal ini tentu dapat berpengaruh terhadap 

meningkatnya konsumsi beras ditandai dengan berubahnya pola konsumsi makanan 

sumber karbohidrat non-beras menjadi mengkonsumsi beras. Dari data SUSENAS 
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(2016), total konsumsi beras di Indonesia mengalami kenaikan dari 32,12 juta ton pada 

tahun 2011 hingga mencapai 35,49 juta ton pada tahun 2016. Setiap bahan pangan 

memiliki nilai gizinya masing-masing, dan pada hakekatnya tidak ada satu jenis bahan 

pangan yang telah mencakup semua kebutuhan nutrisi tubuh manusia. Oleh karena itu 

sangat dibutuhkan adanya konsumsi makanan yang beraneka ragam. Penganekaragaman 

bahan pangan yang dikonsumsi dapat disebut dengan diversifikasi pangan. Diversifikasi 

pangan mengarah kepada perbaikan konsumsi pangan masyarakat meliputi jumlah, 

mutu, serta keragaman jenis sehingga dapat memenuhi asupan gizi (Putranto & Taofik, 

2014). 

 

Kota Surakarta atau dikenal dengan Kota Solo adalah salah satu kota di Indonesia yang 

kini tengah menerapkan program Food Smart City. Food Smart City atau Kota Cerdas 

Pangan adalah kota yang mampu menyeimbangkan antara produksi pangan dengan 

kebutuhan pangan penduduknya, mampu mengatasi masalah yang berhubungan dengan 

kualitas bahan pangan, serta mengatasi masalah lingkungan yang berhubungan dengan 

tingkat produksi bahan pangan dalam kota tersebut. Program Food Smart City bertujuan 

untuk menyediakan bahan pangan berkualitas dengan harga terjangkau, dengan 

memanfaatkan peraturan kota yang dapat mendorong produksi pangan hingga mencapai 

keseimbangan dengan tingkat konsumsi. Program tersebut telah membentuk sebuah 

jaringan supplier bahan pangan sehat seperti beras sehat dan sayuran organik (Rikolto, 

2017). Kota Surakarta juga telah mengimplementasikan program-program yang 

berhubungan dengan pangan seperti program kesadaran konsumen terhadap makanan 

sehat dan gaya hidup sehat. Salah satu kecamatan yang telah mendapatkan fasilitasi 

program tersebut adalah Kecamatan Laweyan. 

 

Kecamatan Laweyan terletak di sebelah barat-utara kota Surakarta dan terdiri dari 11 

kelurahan seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1. Daerah Laweyan dikenal sebagai 

‘Kampung Batik’ yang hingga saat ini masih aktif memproduksi batik sebagai oleh-oleh 

khas Surakarta. Kelurahan Sondakan merupakan salah satu kelurahan dalam kecamatan 

Laweyan yang terletak di bagian barat Kota Surakarta. Sondakan merupakan 

pemukiman lama yang menjadi salah satu pusat industri batik terbesar di Laweyan. 

Kelurahan Pajang terletak di bagian barat dan merupakan pintu masuk ke kota 
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Surakarta. Kelurahan Pajang dikenal memiliki banyak sarana pendidikan dibandingkan 

kelurahan lainnya di Kecamatan Laweyan. Selain itu, di Kelurahan Pajang juga terdapat 

industri batik meskipun berskala kecil. Kecukupan energi harus terpenuhi agar aktivitas 

dapat berjalan dengana baik. Oleh karena itu dilakukan penelitian untuk mengetahui 

pola konsumsi makanan sumber karbohidrat pada rumah tangga di Kecamatan 

Laweyan, Kota Surakarta, yang meliputi jenis makanan sumber karbohidrat, jumlah 

yang dikonsumsi, serta tingkat kecukupan energi yang terpenuhi.  

 

 

Gambar 1. Peta Kecamatan Laweyan (Sumber: Surakarta Dalam Angka, 2017) 

 

1.2. Tinjauan Pustaka 

1.2.1. Makanan Sumber Karbohidrat 

Makanan sumber karbohidrat adalah bahan pangan yang memiliki kandungan 

karbohidrat tinggi dan umumnya dikonsumsi sebagai makanan pokok. Makanan pokok  

adalah jenis makanan yang paling sering dikonsumsi dalam jumlah paling banyak 

dibandingkan bahan makanan lainnya, bersifat mengenyangkan, merupakan sumber 

karbohidrat, dan umumnya merupakan hasil alam dari daerah tersebut (Dewi & 

Purwidiani, 2015). 

 

Sondakan 

Pajang 
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Makanan pokok yang merupakan makanan sumber karbohidrat umumnya mudah 

ditemukan dan memiliki harga yang murah (Nix, 2009). Makanan sumber karbohidrat 

yang paling dominan dikonsumsi di Indonesia adalah beras dengan tingkat konsumsi 

sebesar 95%, data SUSENAS (2016) menunjukkan bahwa konsumsi beras di Indonesia 

mencapai 35,49 juta ton per tahun. Karbohidrat pada beras terdiri dari 85-90% pati, 2,0-

2,5% pentosa, dan 0,6-1,4% gula dari berat kering beras (Nix, 2009). Selain serealia, 

umbi-umbian juga termasuk bahan pangan sumber karbohidrat. Daftar penukar bahan 

makanan sumber karbohidrat sebagai sumber karbohidrat dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Daftar Penukar Bahan Makanan Sumber karbohidrat 

Bahan Makanan Berat (g) 
Ukuran Rumah Tangga 

(URT) 

Nasi 100 ¾ gelas 

Nasi tim 200 1 gelas 

Bubur beras 400 2 gelas 

Nasi jagung 100 ¾ gelas 

Kentang 200 2 buah sedang 

Singkong 100 1 potong sedang 

Biskuit meja 50 4 buah 

Roti putih 80 4 iris 

Kraker 50 4 buah besar 

Mie basah 100 1½  gelas 

Mie kering 50 1 gelas 

Havermout 50 6 sendok makan 

Bihun 50 ½ gelas 

(Supariasa et al., 2001).  

 

1.2.2.  Karbohidrat 

Karbohidrat adalah salah satu makronutrien yang memiliki peranan penting untuk 

mencapai gizi seimbang. Kebutuhan gizi adalah banyaknya energi dan zat gizi yang 

dibutuhkan oleh individu untuk mencapai dan mempertahankan status gizinya 

(Anggraeni, 2012). Status gizi yang baik dapat tercapai jika kebutuhan gizi seseorang 
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telah terpenuhi dengan baik. Di dalam tubuh, zat gizi (nutrient) memiliki 3 fungsi utama 

yaitu menyediakan energi untuk aktivitas, untuk perkembangan dan menjaga kesehatan 

tubuh, dan sebagai pengatur/regulator dalam proses-proses yang terjadi di dalam tubuh 

(Nix, 2009).  

 

Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi aktivitas manusia. Konversi dari 1 

gram karbohidrat setara dengan 4 kkal. Sesuai dengan Dietary Guidelines oleh USDA 

(United States Department of Agriculture) (2010), asupan karbohidrat yang dianjurkan 

setiap hari adalah 45-65% dari total kalori yang dikonsumsi. Atau bisa dikonversi 

menjadi sekitar 225-325 gram karbohidrat per total 2000 kalori/hari. Bahan pangan 

sumber karbohidrat antara lain adalah serealia, biji-bijian, buah-buahan, dan sayur-

sayuran. Secara umum, karbohidrat dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok yaitu 

monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Monosakarida adalah jenis karbohidrat 

yang hanya terdiri dari 1 sakarida, contohnya adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. 

Monosakarida berfungsi sebagai gula sederhana yang bisa langsung dicerna menjadi 

energi di dalam tubuh manusia. Disakarida tersusun oleh 2 molekul monosakarida, 

contohnya adalah maltosa, laktosa, dan sukrosa. Polisakarida tersusun dari >10 molekul 

monosakarida, contohnya adalah pati, glikogen, dan serat. Serat pangan adalah senyawa 

yang tidak bisa didegradasi atau dicerna oleh enzim pencernaan dalam tubuh manusia 

(Nix, 2009).  

 

1.2.3. Pola Konsumsi 

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi status gizi secara langsung yaitu pola 

konsumsi atau asupan makanan sehari-hari, aktivitas fisik, serta keadaan kesehatan. 

Sementara itu, faktor tidak langsung yang dapat mempengaruhi status gizi seseorang 

yaitu tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan orang tua. Pola konsumsi makanan 

meliputi jumlah dan susunan jenis bahan makanan yang dikonsumsi suatu kelompok 

atau individu pada suatu waktu tertentu (Geissler & Powers, 2009). Menurut Geissler & 

Powers (2009), pola konsumsi adalah cara suatu kelompok atau individu dalam memilih 

makanan sebagai respon terhadap pengaruh psikologi, fisiologi, sosial, dan budaya. Pola 

konsumsi meliputi kegiatan memilih bahan makanan, cara memperoleh, menyimpan, 

serta mengkonsumsi bahan makanan tersebut. Beberapa faktor yang dapat 
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mempengaruhi pola konsumsi seseorang yaitu pengaruh sosial, psikologi, tingkat 

ekonomi, budaya, agama/kepercayaan, dan lingkungan (Geissler & Powers (2009). 

Selain itu Nix (2009) juga menambahkan bahwa beberapa hal yang dapat merubah 

kebiasaan makan diantaranya yaitu pendapatan, teknologi, lingkungan, akses, dan 

visi/marketing. Yang dimaksud dengan akses adalah kemudahan seseorang untuk 

memperoleh bahan makanan tersebut. Visi atau marketing mengarah pada daya tarik 

atau daya persuasif suatu produk pangan sehingga seseorang penasaran untuk 

mengkonsumsinya, contoh marketing diantaranya adalah iklan. Pola konsumsi yang 

ideal adalah ketika jenis makanan yang dikonsumsi beragam sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan gizi dari masing-masing individu. Penganekaragaman jenis pangan yang 

dikonsumsi yang meliputi bahan makanan sebagai sumber energi, sebagai sumber zat 

pembangun, dan juga sebagai sumber zat pengatur dapat disebut dengan diversifikasi 

pangan (Putranto & Taofik, 2014). 

 

1.2.4. Survey Konsumsi Makanan 

Survey konsumsi makanan merupakan suatu metode penentuan status gizi secara tidak 

langsung berdasarkan jenis serta jumlah dari zat gizi yang dikonsumsi. Tujuan dari 

survey konsumsi makanan adalah untuk mengetahui kebiasaan makan, gambaran 

tingkat kecukupan makanan dan zat gizi pada tingkat kelompok, rumah tangga, dan 

individu serta faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi makanan tersebut (Supariasa 

et al., 2001). Metode survey konsumsi makanan dapat dibagi 2 berdasarkan jenis data 

yang diperoleh, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif 

umumnya digunakan untuk mengetahui frekuensi konsumsi berdasarkan jenisnya, serta 

mengetahui kebiasaan makan dan cara mendapatkan makanan tersebut. Sementara 

metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui jumlah makanan yang dikonsumsi dan 

dapat dihitung konsumsi zat gizinya menggunakan daftar seperti Ukuran Rumah 

Tangga (URT). Contoh dari metode kualitatif adalah metode Food Frequency 

Questionnaire (FFQ), sementara contoh metode kuantitatif adalah Recall Diet 24 Jam 

(Supariasa et al., 2001). 
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1.2.4.1. Food Frequency Questionnaire (FFQ) 

Metode Food Frequency Questionnaire (FFQ) adalah salah satu contoh metode 

kualitatif. Metode FFQ berisi jenis, jumlah, serta frekuensi konsumsi bahan pangan 

dalam jangka waktu tertentu. Metode FFQ dilakukan dengan cara mewawancarai 

responden tentang seberapa seringnya frekuensi konsumsi suatu bahan pangan dalam 

jangka waktu tertentu, serta menanyakan berapa jumlah bahan pangan tersebut setiap 

kali konsumsi (Supariasa et al., 2001). Salah satu keterbatasan metode ini adalah dalam 

mengisi kuesioner FFQ, responden cenderung mengandalkan ingatan dan 

memperkirakan jumlah bahan pangan yang dikonsumsi tanpa validitas yang jelas 

(Gibson, 2005). 

 

1.2.4.2. Recall Diet 24 Jam 

Recall Diet 24 Jam adalah salah satu contoh metode kuantitatif. Dalam tingkat rumah 

tangga, metode yang digunakan bisa dilakukan dengan metode pencatatan yaitu 

keluarga harus mencatat makanan apa saja yang diperoleh atau dibeli dalam satu hari, 

meliputi jumlah, jenis bahan, serta rata-rata perkiraan penggunaan bahan setiap harinya. 

Recall 24 jam dilakukan dengan mencatat jumlah dan jenis makanan yang dikonsumsi 

oleh responden selama periode 24 jam yang lalu. Recall diet harus dilakukan minimal 2 

kali selama seminggu tanpa berurutan agar didapatkan hasil yang representatif 

(Supariasa et al., 2001). Recall dilakukan secara tidak berurutan diantaranya untuk 

melihat apakah pola konsumsi seseorang cenderung akan mengulangi menu makannya. 

Pengambilan data Recall dilakukan pada weekdays dan juga weekends, hal tersebut 

bertujuan untuk mengetahui apakah ada perbedaan pola konsumsi responden pada hari 

biasa/ hari kerja, dengan pada hari santai/ hari libur. Keterbatasan dalam metode Recall 

ini adalah hanya berdasarkan ingatan responden, dan adanya ‘the flat slope syndrome’ 

yaitu adanya kecenderungan responden untuk melebih-lebihkan tingkat konsumsinya 

(overestimate), ataupun mengurang-ngurangi konsumsinya (undersetimate) karena 

berbagai faktor (Gibson, 2005). 

 

1.2.5. Angka Kecukupan Gizi 

Angka Kecukupan Gizi merupakan kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua 

individu menurut golongan usia, jenis kelamin, ukuran tubuh, serta aktivitas tubuh 
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untuk mencapai kesehatan yang maksimal. Angka Keccukupan Gizi di Indonesia diatur 

dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan 

Gizi yang Dianjurkan bagi Bangsa Indonesia. Angka Kecukupan Gizi digunakan untuk 

menilai kecukupan gizi yang telah dicapai dari konsumsi makanan penduduk, untuk 

perencanaan pemberian pangan tambahan, perencanaan penyediaan pangan tingkat 

regional atau nasional, sebagai acuan pendidikan gizi, serta sebagai acuan dalam 

labelling untuk informasi nilai gizi.  

 

1.2.5.1. Angka Kecukupan Energi 

Energi adalah kalori yang didapatkan melalui metabolisme karbohidrat, protein, dan 

lemak dalam tubuh. Angka Kecukupan Energi adalah jumlah asupan yang seimbang 

dengan kebutuhan energi yang dikeluarkan oleh individu dengan dipengaruhi oleh 

status gizi, tingkat kesegaran jasmani, serta aktivitas dari individu tersebut (Kemenkes 

RI, 2013). Angka kecukupan energi rata-rata suatu keluarga dilakukan dengan 

membandingkan jumlah kebutuhan energi dari setiap anggota keluarga dengan total 

asupan energi dari setiap anggota keluarga tersebut. Oleh karena itu Angka Kecukupan 

Energi umumnya dipengaruhi oleh jumlah anggota keluarga, meskipun ada berbagai 

faktor lain yang mempengaruhinya. 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pola konsumsi dan asupan energi dari 

makanan sumber karbohidrat pada rumah tangga di Kecamatan Laweyan, Kota 

Surakarta. 


