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4. Pembahasan 

4.1. Gambaran Umum Karakteristik Responden 

Tabel 3 menunjukkan bahwa responden yang digunakan dalam penelitian ini dengan 

total jumlah 50 orang seluruhnya adalah perempuan. Hal ini disebabkan karena 

responden yang diwawancarai adalah orang yang bertanggung jawab terhadap konsumsi 

rumah tangga sehingga lebih didominasi oleh perempuan yaitu ibu. Dapat dilihat bahwa 

usia responden berkisar dari dewasa muda hingga lansia. Responden paling banyak 

berusia sekitar 50-65 tahun yaitu 42%, kemudian usia sekitar 35-50 yaitu 26%. Sesuai 

dengan Kecamatan Laweyan Dalam Angka (2017), bahwa di kelurahan Sondakan dan 

Pajang memiliki jumlah masyarakat perempuan yang lebih dominan pada usia dewasa 

hingga lansia. Responden yang diwawancarai berkisar antara dewasa muda hingga 

lansia karena sasaran penelitian ini adalah rumah tangga sehingga responden telah 

memiliki usia yang cukup untuk berkeluarga.  

 

Jenis pekerjaan yang paling dominan adalah sebagian besar responden merupakan ibu 

rumah tangga dan beberapa bekerja sebagai wirausaha. Seperti yang telah diketahui 

bahwa kelurahan Sondakan dan Pajang adalah salah satu kelurahan yang memiliki 

industri batik, sehingga sebagian besar responden merupakan wirausaha yaitu pengrajin 

batik. Berdasarkan tingkat ekonomi dan juga tingkat pendapatannya, responden 

memiliki persebaran yang cukup merata, meskipun ada 1 keluaarga responden yang 

memiliki pendapatan tertinggi yaitu lebih dari Rp 10.000.000,-. Perbedaan tingkat 

pendapatan tentu akan mempengaruhi pengeluaran suatu keluarga dalam pembelian 

bahan pangan dan kebutuhan lainnya. Hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi pola 

konsumsi dan angka kecukupan energi dalam rumah tangga responden tersebut.  

 

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh, sebagian besar responden 

merupakan lulusan SMA atau sederajat. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian 

besar responden telah menuntaskan wajib belajar 9 tahun. Notoadmojo (2012) 

menyatakan bahwa pengetahuan domain kognitif terdapat 6 tingkat yaitu mengetahui, 

memahami, menganalisis, mensintesis, dan mengevaluasi. Pribadi dengan tingkat 

pendidikan tinggi diharapkan memiliki pengetahuan dengan cakupan domain kognitif. 

Dengan kata lain, responden dengan tingkat pendidikan lebih tinggi diharapkan dapat 
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mengetahui, memahami, menganalisis, mensintesis, serta mengevaluasi kebutuhan gizi 

dalam rumah tangga mereka dengan baik. Hal tersebut tentunya dapat mempengaruhi 

pola konsumsi dan angka kecukupan energi dalam rumah tangga responden tersebut. 

 

4.2.  Pola Konsumsi Makanan Sumber Karbohidrat 

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 (Geissler & Powers, 2009). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa rata-rata keluarga responden makan 3-4 kali sehari yaitu 

sarapan, makan siang, dan makan malam. Berdasarkan data Recall 24 jam dapat 

diketahui bahwa makanan sumber karbohidrat yang selalu dikonsumsi setiap kali makan 

adalah nasi putih. Beberapa keluarga responden juga mengkonsumsi mie, singkong, nasi 

merah, dan nasi ketan sebagai makanan sumber karbohidrat akan tetapi dengan 

frekuensi yang relatif jarang. Pola konsumsi yang ideal adalah ketika jenis makanan 

yang dikonsumsi beragam sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi dari masing-

masing individu. Maka dapat disimpulkan bahwa jenis makanan sumber karbohidrat 

yang dikonsumsi oleh responden masih belum menunjukkan adanya keberagaman. 

Keberagaman pangan bisa didapatkan melalui diversifikasi pangan. Diversifikasi 

pangan adalah penganekaragaman jenis pangan yang dikonsumsi yang meliputi bahan 

makanan sebagai sumber energi, sebagai sumber zat pembangun, dan juga sebagai 

sumber zat pengatur (Putranto & Taofik, 2014).  

 

Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui bahwa frekuensi makanan sumber karbohidrat 

yang paling dominan adalah nasi putih dengan rata-rata 3 kali sehari. Dari hasil tersebut 

dapat diketahui bahwa responden cenderung menyukai hanya satu jenis makanan 

sumber karbohidrat untuk dikonsumsi sehari-hari. Berdasarkan studi lapangan, hal ini 

disebabkan oleh ketersediaan bahan pangan tersebut. Pemilihan beras atau nasi 

dikarenakan mudah didapat, mudah diolah, dan dapat disimpan atau dijadikan stok di 

dalam rumah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Nix (2009) bahwa beberapa hal 

yang dapat merubah kebiasaan makan diantaranya yaitu pendapatan, teknologi, 
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lingkungan, akses, dan visi/marketing. Yang dimaksud dengan akses adalah kemudahan 

seseorang untuk memperoleh bahan makanan tersebut.  

 

Menurut Ariani (2003), rumah tangga yang berpendapatan rendah cenderung untuk 

hanya mengkonsumsi komoditas beras, sementara rumah tangga dengan pendapatan 

tinggi akan memiliki pangan yang lebih terdiversifikasi. Mapandin (2005) juga 

menyatakan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi diversifikasi pangan 

dalam rumah tangga adalah dari tingkat pendapatannya. Akan tetapi, dalam penelitian 

ini tidak ditemukan perbedaan antara pola konsumsi dari rumah tangga dengan 

pendapatan rendah dan rumah tangga dengan pendapatan tinggi, karena hampir semua 

rumah tangga responden sama-sama mengkonsumsi beras sebagai makanan sumber 

karbohidratnya. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden juga kerap mengkonsumsi bahan 

pangan sumber karbohidrat lain seperti singkong, pisang rebus, ubi, dan lainnya akan 

tetapi makanan tersebut cenderung dianggap sebagai snack atau selingan dan tidak 

dianggap sebagai makanan pokok. Hal itu juga disebabkan jarangnya frekuensi makan 

bahan pangan tersebut (tidak setiap hari), dan jumlahnya tidak dominan dibanding 

bahan pangan lain sehingga tidak bisa dianggap sebagai makanan pokok. Dewi & 

Purwidiani (2015) menyatakan bahwa makanan pokok adalah 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. Berdasarkan pernyataan tersebut maka pisang rebus, 

singkong, ubi, dan bahan pangan lain tersebut tidak bisa dikategorikan sebagai makanan 

pokok yang dikonsumsi responden, melainkan makanan selingan. Dari hasil studi 

lapangan dan wawancara, responden juga mengatakan bahwa umumnya mengkonsumsi 

pisang rebus atau singkong pada sore hari sebagai teman minum teh. Makanan tersebut 

juga tentu tidak menjadi sumber energi utama bagi responden untuk melakukan 

aktivitas kesehariannya. 

 

Pada tabel 7 tentang korelasi antara jumlah konsumsi dengan beberapa parameter dapat 

diketahui bahwa jumlah konsumsi nasi putih memiliki hubungan yang sangat nyata 
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dengan jumlah anggota keluarga pada tingkat kepercayaan 95%. Hal ini menunjukkan 

bahwa semakin banyak jumlah anggota keluarga maka semakin banyak pula kebutuhan 

jumlah nasi putih yang dikonsumsi oleh keluarga tersebut. Hal ini sesuai dengan 

pernyataan Adiana & Karmini (2012), semakin banyak anggota keluarga maka semakin 

banyak kebutuhan yang harus dipenuhi, dan semakin bervariasi pola konsumsinya 

karena masing-masing anggota keluarga dapat memiliki selera yang berbeda-beda. 

Parameter pendidikan dan pengetahuan gizi tidak memiliki pengaruh yang signifikan 

dengan jumlah konsumsi nasi putih. Hasil korelasi antara jumlah konsumsi nasi putih 

dengan pendapatan memiliki nilai negatif yang berarti keduanya memiliki hubungan 

yang berbanding terbalik meskipun tidak signifikan.  

 

4.3.  Angka Kecukupan Energi dari  Makanan Sumber Karbohidrat 

Kecukupan energi yang terpenuhi sangat penting untuk menunjang aktivitas keseharian 

manusia. Oleh karena itu perlu adanya keseimbangan antara energi yang dikonsumsi 

dengan energi yang dikeluarkan. Berdasarkan data yang dapat dilihat pada Lampiran 4 

(halaman 61), diketahui bahwa dari 50 keluarga responden dalam penelitian memiliki 

rata-rata kebutuhan energi sebesar 7236 kkal. Sementara itu, rata-rata ketersediaan 

energi yang berasal dari makanan sumber karbohidrat yang disediakan dalam rumah 

tangga selama sehari adalah 1284,14 kkal. Data Recall 24 Jam menunjukkan bahwa 

persentase kecukupan energi yang dipenuhi dari ketersediaan makanan sumber 

karbohidrat dalam rumah tangga menunjukkan rata-rata sebesar 19,08%. Hasil ini masih 

tergolong sangat rendah, sebagaimana angka kecukupan energi seharusnya seimbang 

antara energi yang dibutuhkan dengan energi yang diperoleh. Seperti yang telah 

diungkapkan Dewi & Purwidiani (2015), makanan pokok adalah makanan sumber 

energi utama dan sebagai sumber karbohidrat.  

 

Ketidaksesuaian tersebut dapat disebabkan oleh rendahnya tingkat konsumsi makanan 

sumber karbohidrat oleh anggota keluarga responden di rumah. Pada penelitian ini, 

sumber energi difokuskan dari ketersediaan makanan sumber karbohidrat yang 

disiapkan dalam rumah tangga. Ketika anggota keluarga responden lebih sering makan 

di luar, maka hal tersebut dapat mempengaruhi penyediaan makanan dalam suatu rumah 

tangga sehingga hasil yang didapatkan menjadi kurang valid, yaitu porsi yang disiapkan 
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lebih sedikit meskipun jumlah anggota keluarga dianggap sama. Selain itu, terdapat 

kemungkinan bahwa sisa energi atau kalori yang belum tercukupi akan dipenuhi oleh 

bahan makanan lainnya, diantaranya adalah konsumsi lauk pauk ataupun snack. Dalam 

lauk pauk ataupun snack cemilan tentunya juga mengandung karbohidrat, lemak, 

protein yang dapat dimetabolisme oleh tubuh menjadi energi, sehingga tidak hanya 

bergantung pada makanan sumber karbohidrat. Oleh karena itu, masih dibutuhkan 

penelitian lebih lanjut mengenai pola konsumsi lauk pauk dan konsumsi makanan di 

luar rumah.  

 

4.3.1. Kecukupan Energi berdasarkan Tingkat Ekonomi 

Tingkat ekonomi seringkali dikaitkan dengan tingkat pendapatan dalam suatu rumah 

tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persentase kecukupan energi meningkat 

berbanding lurus dengan tingkat ekonomi responden. Tingkat ekonomi bawah memiliki 

persentase kecukupan energi yang paling rendah yaitu 18,32%, kemudian tingkat 

ekonomi menengah yaitu 18,88%, dan tingkat ekonomi atas 21,00%. Berdasarkan hasil 

uji korelasi (Tabel 8), diketahui bahwa antara kecukupan energi dengan tingkat ekonomi 

memiliki hubungan yang sangat nyata dan signifikan pada tingkat kepercayaan 95%. 

Hal tersebut meunjukkan bahwa keduanya memiliki hubungan berbanding lurus yaitu 

semakin tinggi tingkat ekonomi maka semakin tinggi pula tingkat kecukupan energi 

yang terpenuhi. 

 

Pada hasil uji korelasi antara kecukupan energi dengan tingkat pendapatan (Tabel 8) 

diketahui bahwa keduanya memiliki hubungan yang tidak signifikan atau lemah. 

Berdasarkan tingkat pendapatan, dapat diketahui bahwa tidak terdapat perbedaan 

persentase kecukupan energi yang besar yaitu berkisar sekitar 18%. Akan tetapi pada 

pendapatan lebih dari 10 juta rupiah memiliki angka kecukupan energi tertinggi yaitu 

39,34%. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tertinggi memiliki 

persentase kecukupan energi paling tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian 

Mapandin (2005) bahwa kontribusi energi dari makanan sumber karbohidrat yang 

tersedia dalam rumah tangga dengan pendapatan tinggi menunjukkan hasil yang lebih 

tinggi pula. Selanjutnya, dalam penelitian Ariani (2003) juga menjelaskan bahwa rumah 

tangga dengan tingkat pendapatan rendah kurang mampu untuk membeli bahan pangan 
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sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan energi dengan maksimal. Hal ini 

disebabkan karena pendapatan tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan lainnya 

sehingga dalam memenuhi kebutuhan energi tidak bisa maksimal. Hal tersebut juga 

sesuai dengan Nix (2009) yang menyatakan bahwa beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi pola konsumsi seseorang yaitu pengaruh sosial, psikologi, tingkat 

ekonomi, budaya, agama/kepercayaan, dan lingkungan. Sementara itu, beberapa hal 

yang dapat merubah kebiasaan makan diantaranya yaitu pendapatan, teknologi, 

lingkungan, akses, dan visi/marketing (Nix, 2009). 

 

4.3.2. Kecukupan Energi Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Pengetahuan Gizi 

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh, 56% responden adalah lulusan 

SMA, 24% adalah lulusan SMP, 14% adalah lulusan Perguruan Tinggi, dan 6% adalah 

lulusan SD. Meskipun hasil menunjukkan terdapat perbedaan tingkat pendidikan akhir 

yang ditempuh, akan tetapi dari hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa sebagian 

besar responden yaitu 94% responden memiliki pengetahuan tentang gizi yang baik, 

sementara 6% responden masih memiliki pengetahuan tentang gizi yang kurang baik. 

Hal ini disebabkan pengetahuan tentang gizi tidak hanya dapat diperoleh di sekolah 

akan tetapi dapat dari berbagai sumber, diantaranya adalah fasilitasi program oleh 

yayasan LSM di Surakarta yang telah dilakukan di kelurahan Sondakan dan Pajang 

sebelumnya. 

 

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhir, responden lulusan SD memiliki rata-rata 

kecukupan energi yang rendah yaitu 13,75%, kemudian disusul oleh tingkat SMA 

18,76%, Perguruan Tinggi 19,44%; dan yang paling tinggi adalah pada responden 

lulusan SMP yaitu 19,71%. Berdasarkan uji korelasi Kendall’s tau-b, hubungan antara 

angka kecukupan energi dan tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh yang 

signifikan. Notoadmojo (2012) menyatakan bahwa pengetahuan domain kognitif 

terdapat 6 tingkat yaitu mengetahui, memahami, menganalisis, mensintesis, dan 

mengevaluasi. Pribadi dengan tingkat pendidikan tinggi diharapkan memiliki 

pengetahuan dengan cakupan domain kognitif. Dengan kata lain, responden dengan 

tingkat pendidikan lebih tinggi seharusnya dapat mengetahui, memahami, menganalisis, 

mensintesis, serta mengevaluasi kebutuhan gizi dalam rumah tangga mereka dengan 
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baik. Akan tetapi Notoadmojo (2012) juga menyatakan bahwa baik pengetahuan umum 

ataupun pengetahuan gizi dapat berpengaruh pada susunan konsumsi makan individu, 

namun tingkat pengetahuan gizi tersebut tidak menjamin individu tersebut untuk 

mengubah kebiasaan pola makannya. 

 

Berdasarkan tingkat pengetahuan gizinya, diketahui bahwa responden dengan tingkat 

pengetahuan gizi yang kurang baik memiliki persentase kecukupan energi yang lebih 

rendah dari responden dengan pengetahuan gizi baik. Hasil uji korelasi pada tabel 9 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada parameter menunjukkan angka 0,164 yang 

menunjukkan bahwa AKE dan pengetahuan gizi memiliki hubungan yang tidak 

signifikan. Notoadmojo (2012) menyatakan bahwa baik pengetahuan umum ataupun 

pengetahuan gizi dapat berpengaruh pada susunan konsumsi makan individu, meskipun 

tingkat pengetahuan gizi tersebut tidak menjamin individu tersebut untuk mengubah 

kebiasaan pola makannya. Selanjutnya Geissler & Powers (2009) menambahkan bahwa 

umumnya individu dengan pengetahuan gizi yang baik juga akan mempunyai pola 

makan dan asupan nutrisi yang lebih baik, akan tetapi terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhinya. Faktor tersebut diantaranya adalah lingkungan yang kurang 

mendukung, ketidak tersediaan bahan pangan yang mendukung, masalah keuangan, dan 

lain-lain.  

 

4.3.3. Kecukupan Energi Berdasarkan Jumlah Anggota Keluarga 

Berdasarkan jumlah anggota keluarga, responden dengan anggota kurang dari atau sama 

dengan 4 memiliki presentase kecukupan energi 17,73%, hasil tersebut lebih rendah 

dibandingkan keluarga dengan jumlah anggota keluarga besar yaitu dengan nilai 

19,45%. Rata-rata presentase angka kecukupan energi keluarga kecil lebih tingi 

dibanding keluarga besar. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian Mapandin 

(2005), dan Ariani (2003), bahwa jika diasumsikan jumlah makanan sama, maka 

keluarga dengan jumlah anggota yang lebih banyak akan kesulitan memenuhi 

kebutuhan karena membutuhkan makanan lebih banyak untuk dapat memenuhi 

kebutuhan seluruh anggota keluarganya. Jika jumlah anggota keluarga banyak, maka 

semakin banyak pula energi yang dibutuhkan dalam keluarga tersebut. Dalam rangka 

pemenuhan tersebut maka dibutuhkan lebih banyak biaya, bahan pangan, serta tenaga 
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untuk mengolah makanan untuk dapat memenuhi kebutuhan dari seluruh kebutuhan 

anggota keluarga tersebut. Oleh karena itu, kecukupan energi pada keluarga kecil 

dengan jumlah anggota sama atau kurang dari 4 orang  justru lebih mudah untuk 

dipenuhi.  

 

Hubungan antara jumlah anggota keluarga dengan jumlah konsumsi nasi putih pada 

tabel 8 menunjukkan nilai signifikansi pada parameter jumlah anggota keluarga sebesar 

0,039. Hasil tersebut kurang dari 0,05; maka hipotesis awal diterima yaitu terdapat 

perbedaan yang nyata antara jumlah konsumsi nasi putih pada keluarga dengan jumlah 

anggota sedikit dengan keluarga besar. Akan tetapi pada hasil uji beda pada tabel 10 

menunjukkan bahwa nilai signifikansi antara angka kecukupan energi dan jumlah 

anggota keluarga adalah 0,196 yang lebih besar dari 0,05; hal tersebut menunjukkan 

bahwa hipotesis awal ditolak yang berarti tidak terdapat perbedaan angka kecukupan 

energi yang nyata antara rumah tangga keluarga kecil dan keluarga besar. Hal ini sesuai 

dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa meskipun AKE pada keluarga kecil 

lebih tinggi dibandingkan keluarga besar, akan tetapi hasil AKE dari kedua kategori 

keluarga tersebut tidak menunjukkan selisih yang signifikan. 

 

4.4. Keterbatasan Penelitian 

Hasil penelitian ini dapat menjadi tidak relevan dapat dikarenakan oleh satu dan 

berbagai hal. Diantaranya adalah adanya kekurangan dan ketidaksempurnaan dari 

instrumen yang digunakan. Gibson (2005) menyatakan bahwa salah satu keterbatasan 

metode survey konsumsi makanan adalah dalam mengisi kuesioner FFQ dan Recall 

Diet, responden cenderung mengandalkan ingatan dan memperkirakan jumlah bahan 

pangan yang dikonsumsi tanpa validitas yang jelas. Keterbatasan dalam metode 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). 


