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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt, berkat 
rahmat dan petunjuk-Nya sehingga dapat menyelesaikan 
penyusunan buku bacaan yang diharapkan menjadi buku ajar 
bagi para mahasiswa kedokteran khususnya kesehatan 
masyarakat, untuk mengenal, mempelajari dan memahami 
konsep dasar ekologi pangan dan gizi serta 
permasalahannya. Buku Ajar ini hadir dengan harapan dapat 
memenuhi rasa keingintahuan bagaimana permasalahan gizi 
masyarakat disertai faktor risiko konsep dasar ekologi pangan 
dan gizi. sehingga harapannya mahasiswa mampu 
mempelajari secara komprehensif dan terintegrasi bahwa 
permasalahan gizi dan faktor risikonya bersifat multisektor 
yang membutuhkan intervensi gizi yang menyeluruh dari 
berbagai aspek terkait. 

Mudah-mudahan buku ini memberikan manfaat besar 
untuk meningkatkan pengetahuan mahasiswa dalam rangka 
mencapai kompetensi yang disyaratkan dalam kurikulum, 
juga sebagai bekal apabila telah menyelesaikan pendidikan 
serta bekerja di bidang gizi. 

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang 
telah mendorong dan memberikan motivasi untuk 
penyusunan buku ajar ini, khususnya Dekan Fakultas 
Kedokteran Unlam dan jajarannya, yang selalu menekankan 
pentingnya kegunaan untuk mahasiswa dibandingkan 
dengan tebalnya suatu buku ajar. Terima kasih kepada Ketua 
Program Studi Kesehatan Masyarakat yang telah 
memberikan kepercayaan kepada kami tim pengajar 
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khsususnya departemen gizi mengasuh dan memberikan 
kuliah dalam mata kuliah ekologi pangan dan gizi ini. 

Penghargaan dan terima kasih juga kami sampaikan 
kepada seluruh anggota tim yang membantu sejak 
perkuliahan ini diberikan. Buku ini memang dirasakan jauh 
dari lengkap dan sempurna, keterangan detail tetap 
dianjurkan untuk membaca buku-buku dan kepustakaan yang 
tercantum dalam daftar referensi.  

Akhirnya guna penyempurnaan buku ini, kami tetap 
memohon masukan, kritik, saran agar nantinya terwujud 
sebuah buku ajar praktis, informatif, penuh manfaat dan 
menjadi rujukan dalam memahami konsep dasar ekologi 
pangan dan gizi. 
 
 
                                                                     Banjarbaru,  Februari 2019 

 
 

                                                               Penyusun 
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KONTRAK PERKULIAHAN  

TAHUN AKADEMIK 2018-2019 
 

MATA KULIAH  : EKOLOGI PANGAN 

DAN GIZI 

KODE/SKS  : IBR-311/2 SKS 

KOORDINATOR MATA KULIAH  : FAHRINI YULIDASARI 

TIM DOSEN MATA KULIAH : 1.   ATIKAH RAHAYU, 

(AR) 

2. FAHRINI 

YULIDASARI  (FY) 

HARI :  SENIN  

WAKTU : 10.00 – 11.40 WITA 

TEMPAT      :    RKB IV (PSKM) 

 

A. DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH: 

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang disajikan 

pada semester genap dengan beban 2 (dua) SKS yang 

membahas tentang pengantar dan konsep dasar ekologi 

pangan dan gizi, gizi pendidikan dan pengetahuan, gizi dan 

sosial budaya, gizi dan lingkungan biofisik, gizi dan ekonomi, 

permasalahan dalam bidang pangan dan gizi, program 

pangan dan gizi, neraca bahan makanan, konsep konsumsi 

pangan dan gizi, konsep keamanan pangan dan gizi, serta 

ketahanan pangan. Pendekatan yang dilakukan dalam mata 
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kuliah ini adalah dengan cooperative learning, membuat 

forum diskusi, pemberian materi dalam bentuk powerpoint 

untuk memudahkan mahasiswa dalam memahami suatu 

topik, pemberian tugas secara mandiri dan berkelompok, 

serta browsing di internet untuk mendapatkan materi yang 

lebih update, maupun menelaah hasil penelitian orang lain 

yang sudah dipublikasikan di jurnal  ilmiah. Kemampuan 

mahasiswa diukur melalui Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir 

Semester, dan tugas kelompok untuk membuat paper terkait 

dengan topik/permasalahan yang diangkat. 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN:  

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa 

Program Studi Kesehatan Masyarakat FK ULM semester 4 

(empat) mampu menjelaskan dan menganalisis tentang 

bagaimana konsep ekologi pangan dan gizi, ketahanan 

pangan, serta bagaimana peranan gizi dalam pembangunan 

gizi masyarakat. 

 

C. CAPAIAN PEMBELAJARAN (Learning outcome) :  

1. Kemampuan kognitif, yaitu : 

a. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep 

dasar ekologi pangan dan gizi masyarakat  

b. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kaitan 

pendidikan dan pengetahuan dan kaitannya dengan 

gizi pada masyarakat 
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c. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kaitan 

antara sosial budaya dan kaitannya dengan gizi 

pada masyarakat 

d. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kaitan 

antara lingkungan biofisik dan kaitannya dengan 

gizi pada masyarakat 

e. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kaitan 

antara ekonomi dan kaitannya dengan gizi pada 

masyarakat 

f.     Mahasiswa mampu menjelaskan tentang 

permasalahan dalam bidang pangan dan gizi yang 

ditemukan di masyarakat 

g. Mahasiswa mampu menjelaskan program-program 

yang berkaitan dengan pangan dan gizi pada 

masyarakat 

h. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang neraca 

bahan makanan 

i.      Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep 

konsumsi pangan dan gizi pada masyarakat 

j.      Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep 

keamanan  pangan dan gizi pada masyarakat 

k. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep 

ketahanan pangan pada masyarakat 

2. Kemampuan afektif, yaitu : 

a. Mahasiswa memiliki perhatian besar terhadap 

ekologi pangan dan gizi masyarakat 
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b. Mahasiswa memiliki perhatian terkait pangan dan 

gizi di masyarakat  

c. Mahasiswa memiliki keinginan untuk berperan 

dalam pembangunan gizi pada masyarakat 

 

D. JENIS TUGAS: 

Penugasan mandiri dan kelompok bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan 

analisis terhadap permasalahan gizi yang disesuaikan 

dengan topik mata kuliah. 

1. Individu  

Tugas yang diberikan secara individu adalah 

melakukan analisis jurnal sesuai dengan tema yang 

telah ditentukan. 

2. Kelompok  

Tugas yang diberikan secara kelompok adalah 

melakukan pembuatan makalah sesuai dengan topik 

mata kuliah yang telah ditentukan. 

 

E. PERSENTASI PENILAIAN 

Untuk mengukur capaian yang diperoleh dalam 

proses pembelajaran akan dilakukan evaluasi untuk 

masing-masing kegiatan. Penilaian sumatif bertujuan 

untuk memutuskan kelulusan mahasiswa dalam mata 
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kuliah ekologi pangan dan gizi. Komponen penilaian 

sumatif ini meliputi: 

a. Ujian Tengah Semester   : 30% 

b. Ujian Akhir Semester    : 40% 

c. Makalah dan Diskusi Kelompok  : 30% 

Penilaian formatif bertujuan menilai sejauh mana 

kemajuan mahasiswa dalam belajar dan mengidentifikasi 

area-area kekurangan yang mahasiswa perlu kembangkan. 

Penilaian formatif ini dilakukan melalui: 

Kehadiran kuliah klasik  :   80% 

Kehadiran diskusi kelompok : 100% 

Etika    : 100% 

Standar Penilaian 

Tabel 2. Penilaian Acuan Patokan (PAP)/criterion-reference 
dengan nilai patokan berdasarkan aturan institusi 

No 
Taraf 

Penguasaan 
Kemampuan 

Skore Nilai Bobot 

1. ≥ 80 % ≥ 80 A 4 

2. 77 - <80 % 77 - <80 A- 3,75 

3. 75 - <77 % 75 - <77 B+ 3,50 

4. 70 - <75 % 70 - <75 B 3,00 
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F. REFERENSI PENDUKUNG 

1. Almatsier S. 2001. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. Jakarta: 
Gramedia.  

2. Anom, Aswin, 1995, Ekonomi Pangan dan Gizi, Aksi 
Depkes, Malang  

3. Ashford, Le Croy, Lortie, 2006 
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5. Chriswardani, 2000, Ekonomi Kesehatan, Undip, 
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5. 66 - <70 % 66 - <70 B- 2,75 

6. 61 - <66 % 61 - <66 C+ 2,50 

7. 55 - <61 % 55 - <61 C 2,00 

8. 50 - <55 % 50 - <55 D+ 1,50 

9. 40 - <50 % 40 - <50 D 1,00 

10. 00 - <40 % 00 - <40 E 0 



G. MATERI PEMBELAJARAN ATAU POKOK BAHASAN: 

Tabel 1.    Pokok bahasan, sub pokok bahasan dan aktifitas di kelas dalam proses 

pembelajaran Ekologi Gizi dan Pangan   

Tanggal Pokok bahasan Sub pokok bahasan Dosen 

 08 Jan 2019 
 

Kontrak pembelajaran  
 

1. Penjelasan mata kuliah 
2. Penjelasan penilaian 
3. Tim pengajar 
4. Kesepakatan kontrak 

perkuliahan 

FY 

15 Jan 2019 
Pengantar dan konsep dasar 

ekologi pangan dan gizi 
 

1. Pengertian Ekologi gizi 
dan pangan 

2. Tujuan ekologi gizi dan 
pangan 

3. Sistem pangan dan gizi 

AR 

22 Jan 2019 Gizi dan lingkungan biofisik 

1. Pengertian lingkungan 
biofisik 

2. Macam-macam 
lingkungan biofisik 
Dampak lingkungan 
biofisik terhadap 
ketersediaan pangan 
dan status gizi 
masyarakat 

AR 

29 Jan 2019 Gizi dan Ekonomi 1. Konsep dasar ekonomi AR 



Buku Ajar Ekologi Pangan dan Gizi 
Program Studi Kesehatan Masyarakat FK ULM 

 

 

ii 

 

Tanggal Pokok bahasan Sub pokok bahasan Dosen 

dan gizi 
2. Konsep permintaan, 

penawaran, harga 
3. Teori food demand 

analysis 
4. Hukum Engel 

Keluarga Sadar Gizi 
(Kadarzi) 

 
05 Feb 2019 

Gizi pendidikan dan 
pengetahuan 

 

1. Pengertian 
pendidikan/KIE gizi 

2. Jenis pendidikan/KIE 
gizi 

3. Strategi pendidikan/KIE 
gizi 

FY 

 
12 Feb 2019 

Gizi dan sosial budaya 
 

1. Pengertian budaya 
konsumsi pangan  

2. Konsep pantangan 
makanan 

3. Faktor-faktor sosial 
budaya yang 
berpengaruh dominan 

FY 
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Tanggal Pokok bahasan Sub pokok bahasan Dosen 

terhadap konsumsi 
pangan dan status gizi 

 
19 Feb 2019 

Permasalahan dalam bidang 
pangan dan gizi 

 

1. Jenis-jenis 
permasalahan pangan 

2. Jenis-jenis masalah gizi 
makro dan mikro 

3. Determinan masalah 
pangan 

4. Determinan masalah 
gizi 

 
FY 

26 Feb 2019 
 

Ujian Tengah Semester (UTS) 
 

TIM 

05 Maret 2019 
Program pangan dan gizi 

 

1. Jenis-jenis kebijakan 
pemerintah jangka 
pendek, menengah 
dan panjang bidang 
pangan 

2. Jenis-jenis kebijakan 
pemerintah jangka 
pendek, menengah 

AR 
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Tanggal Pokok bahasan Sub pokok bahasan Dosen 

dan panjang bidang 
gizi 

3. Perencanaan dan 
evaluasi program 
pangan dan gizi 

12 Maret 2019 
Neraca bahan makanan 

 
 

1. Pengertian dan 
tujuan neraca bahan 
makanan 

2. Kegunaan neraca 
bahan makanan 

3. Determinasi neraca 
bahan makanan 

4. Metode pengukuran 
neraca bahan 
makanan 

5. Interpretasi hasil 
pengukuran neraca 
bahan makanan 

FY 

19 Maret 
2019 

 
Konsep konsumsi pangan dan 

gizi 

1. Pengertian, tujuan 
konsumsi pangan 

2. Fungsi pangan 

 
AR 
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Tanggal Pokok bahasan Sub pokok bahasan Dosen 

 
 

3. Faktor determinan 
konsumsi pangan 

26 Maret 2019 

 
Konsep keamanan pangan 

dan gizi 
 

 

1. Pengertian keamanan 
pangan 

2. Aspek-aspek 
keamanan pangan 

3. Indikator keamanan 
pangan 

4. Kaitan keamanan 
pangan terhadap 
status gizi 

5. Upaya meningkatkan 
keamanan pangan 

FY 

26 Maret 2019 
Ketahanan pangan 

 

1. Konsep sistem 
ketahanan pangan 

2. Elemen-elemen 
sistem ketahanan 
pangan 

3. Kelembagaan dalam 
sistem ketahanan 
pangan 

 
 
 

AR 
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Tanggal Pokok bahasan Sub pokok bahasan Dosen 

4. Upaya dalam sistem 
ketahanan pangan 

02 April 2019 

 
 

Presentasi Makalah 
 

 

Presentasi makalah 
dengan pokok bahasan 

sesuai materi perkuliahan 
yang telah ditentukan 

TIM 

Terjadual dari 
Fakultas 

Ujian Akhir Semester (UAS) TIM 

 

Ket. AR    = Atikah Rahayu 

         FY     = Fahrini Yulidasari 
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BAB I 
PENGANTAR EKOLOGI PANGAN DAN GIZI 

Tujuan Instruksional Umum: 

Setelah mengikuti perkuliahan pada materi ini 

mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep ekologi 

pangan dan gizi  

Tujuan Instruksional Khusus: 

Setelah mendapatkan perkuliahan ini mahasiswa dapat 

menjelaskan: 

a. Pengertian gizi dan pangan 

b. Tujuan ekologi gizi dan pangan 

c. Sistem pangan dan gizi 

 
Materi Pembelajaran: 

A. Pengertian Pangan dan Gizi 

Berasal dari kata oikos dan logos, adalah cabang ilmu 

yang mengkaji habitat dan interaksi diantara benda hidup 

dengan alam sekitar (pakar biologi Jerman Ernst Haeckel, 

1866). Ekologi bertumpu pada distribusi dan jumlah 

organisme dan bagimana keduanya mempengaruhi ciri dan 
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sifat alam sekitar; pengaruh organisme terhadap alam 

sekitar, dan sebaliknya. Ekologi berhubungan erat dengan 

tingkatan organisasi makhluk hidup, yaitu populasi, 

komunitas, dan ekosistem yang saling mempengaruhi dan 

merupakan suatu sistem yang menunjukkan kesatuan 

(Supriyanto, 2012).  

Manusia memerlukan zat gizi sebagai menjalankan 

fungsi tubuh. Kekurangan dan kelebihan gizi dalam setiap 

daur kehidupan menyebabkan masalah gizi di masyarakat. 

Masalah gizi dapat dilihat dengan pendekatan system pangan 

dan gizi, meliputi subsistem produksi, subsistem pengolahan, 

subsistem distribusi, dan subsistem kesehatan dan gizi 

(Supriyanto, 2012).  

Pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus 

tersedia setiap saat, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, 

aman, bergizi dan terjangkau oleh daya beli masyarakat 

(Almatsier, 2009). Secara definitive menurut Undang-Undang 

RI nomor 7 tahun 1996, pangan adalah segala sesuatu yang 

berasal dari sumber daa hayati dan air baik yang diolah 

maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan 
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atau minuman bagi manusia. Termasuk di dalamnya adalah 

bahan tambahan pangan (BTP), bahan baku pangan, dan 

bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, 

pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman 

(Tejasari, 2005).  

Secara klasik, kata gizi hanya dihubungkan dengan 

kesehatan tubuh, yaitu untuk menyediakan energy, 

membangun, dan memelihara jaringan tubuh serta mengatur 

proses-proses kehidupan dalam tubuh. Tetapi, saat ini kata 

gizi mempunyai pengertian yang lebih luas, disamping untuk 

kesegatan, gizi dikaitkan dengan potensi ekonomi seseorang 

karena gizi berkaitan dengan perkembangan otak, 

kemampuan belajar, dan produktivitas kerja. Oleh karena itu, 

gizi dianggap penting untuk memacu pembangunan 

khususnya dalma pengembangan sumber daya manusia yang 

berkualitas (Almatsier, 2001).  

Pada umumnya, zat gizi yang terdapat dalam pangan 

disebut gizi pangan, yaitu zat atau senyawa yang terdapat 

dalam pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, 

vitamin, mineral, serta turunannya yang bermanfaat bagi 
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pertumbuhan kesehatan manusia. Zat gizi tidak hanya berasal 

dari pangan, karena dapat pula diproduksi secara buatan atau 

sintetis (Almatsier, 2001).  

B. Tujuan Ekologi Pangan dan Gizi 

Manusia memerlukan zat gizi sebagai menjalankan 

fungsi tubuh. Kekurangan dan kelebihan gizi dalam setiap 

daur kehidupan menyebabkan masalah gizi di masyarakat. 

Masalah gizi dapat dilihat dengan pendekatan sistem pangan 

dan gizi, meliputi subsistem produksi, subsistem pengolahan, 

subsistem distribusi, dan subsistem kesehatan dan gizi. 

Pangan dan Gizi adalah suatu gabungan kata yang sulit 

dipisahkan karena berbicara gizi haruslah menyangkut 

pangan dan bahan makanan, dan ini tidak berarti bahwa 

bahan pangan yang tidak bergizi menjadi tidak penting 

artinya. Pangan dan gizi menjadi bagian yang sangat penting 

dalam kehidupan hakiki rakyat Indonesia (Khomsan, 2004). 

Tujuan dari ekologi pangan dan gizi yaitu: 

1. Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan pokok 

dengan jumlah yang cukup, kualitas memadai dan 

tersedia sepanjang waktu melalui peningkatan produksi 
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dan penganekaragaman serta pengembangan produksi 

olahan. 

2. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan 

untuk memantapkan ketahanan pangan tingkat rumah 

tangga. 

3. Meningkatkan pelayanan gizi untuk mencapai keadaan 

gizi yang baik dengan menurunkan prevalensi gizi kurang 

dan gizi lebih. 

4. Meningkatkan kemandirian keluarga dalam upaya 

perbaikan status gizi untuk mencapai hidup sehat. 

 
C. Sistem Pangan dan Gizi 

Oleh karena keterkaitan gizi dengan berbagai faktor 

seperti pertanian, sosial, ekonomi, dan budaya maka 

perbaikan gizi masyarakat dilakukan dengan pendekatan 

sistem yang lazim dinamakan sistem pangan dan gizi. Suatu 

sistem adalah serangkaian komponen atau unsur yang saling 

terkait menuju suatu tujuan yang sama. Sistem pangan dan 

gizi mempunyai tujuan meningkatkan dan mempertahankan 

suatu gizi masyarakat dalam keadaan optimal. Sistem pangan 

dan gizi mempunyai empat komponen yaitu 1) Peyediaan 
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pangan, 2) distribusi makanan, 3) konsumsi makanan, 4) 

utilisasi makanan yang akan digambarkan pada gambar 1 

berikut (Almatsier, 2001). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Sistem Pangan dan Gizi 

1. Penyediaan Pangan 

Upaya mencapai status gizi masyarakat yang baik atau 

optimal dimulai dengan penyediaan pangan yang cukup. 

Penyediaan pangan yang cukup diperoleh melalui produksi 
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pangan dalam negeri melalui upaya pertanian dalam 

menghasilkan makanan pokok, lauk pauk, sayur mayor dan 

buah-buahan. Agar produksi pangan dapat dimanfaatkan 

setinggi-tingginya perlu diberikan perlakuan pasca panen 

sebaik-baiknya dengan tujuan menyiapkan hasil panen agar 

tahan disimpan dalam waktu yang panjang tanpa mengalami 

kerusakan terlalu banyak dan dapat dipasarkan dalam kondisi 

baik.  

2. Distribusi Pangan 

Agar sampai kepada masyarakat luas dalam keadaan 

baik, distribusi pangan perlu memperhatikan aspek 

transportasi, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, dan 

pemasaran. Tujuannya adalah agar pangan yang disediakan 

sampai di masyarakat secara merata, dalam keadaan baik, 

tidak banyak terbuang dan dengan harga yang dapat 

terjangkau.  

3. Konsumsi Makanan 

Konsumsi makanan oleh masyarakat atau keluarga 

bergantung pada jumlah dan jenis pangan yang dibeli, 

pemasakan, dandistribusi dalam keluarga, dan kebiasaan 
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makan secara perorangan. Hal ini bergantung pula pada 

pendapatan, agama, adat kebiasaan, dan pendidikan 

masyarakat serta jumlah anggota keluarga lainnya. 

Penggunaan bahan makanan (utilisasi) oleh tubuh akan 

bergantung pada pencernaan serta penyerapan dan 

metabolisme zat gizi. Hal ini juga bergantung pada 

kebersihan lingkungan dan ada tidaknya penyakit yang 

berpengaruh terhadap penggunaan zat-zat gizi dalam tubuh. 

Tujuan akhir dari konsumsi dan penggunaan makanan oleh 

tubuh adalah tercapainya status gizi tubuh yang optimal.  

 
LATIHAN SOAL 

PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL : 

I. Untuk option jawaban abjad, petunjuknya yaitu : 

Pilihlah jawaban pertanyaan yang paling tepat atau 

saudara anggap benar dengan memberikan tanda  

silang (x) pada  lembar jawaban                 

II. Untuk option jawaban angka, pilihlah dengan 

ketentuan: 

A = jika jawaban 1, 2 dan 3 benar 

B = jika jawaban 1 dan 3 benar 

C = jika jawaban  2 dan 4 benar 

D = jika jawaban  4 saja benar 

E = jika jawaban semua benar/salah  
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Soal: 

1. Pengertian pangan menurut undang-undang RI nomor 7 

tahun 2009 adalah…. 

a. Pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus 

tersedia setiap saat dari segi kuantitas dan kualitas 

b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari 

sumber daa hayati dan air baik yang diolah maupun 

tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan 

atau minuman bagi manusia termasuk di dalamnya 

adalah bahan tambahan pangan (BTP).  

c. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari 

sumber daa hayati dan air baik yang diolah maupun 

tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan 

atau minuman bagi manusia tetapi tidak termasuk di 

dalamnya adalah bahan tambahan pangan (BTP).  

d. Pangan adalah sumber energi terbesar untuk 

memelihara jaringan tubuh serta mengatur proses-

proses didalamtubuh 

e. Pangan adalah zat atau senyawa yang terdapat 

dalam makanan yang terdiri atas karbohidrat, 

protein, lemak, vitamin, mineral, serta turunannya 

yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan 

manusia 
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2. Tujuan dari ekologi pangan dan gizi yaitu: 

1. Meningkatkan penganekaragaman konsumsi 

pangan untuk memantapkan ketahanan pangan 

tingkat rumah tangga. 

2. Meningkatkan pelayanan gizi untuk mencapai 

keadaan gizi yang baik dengan menurunkan 

prevalensi gizi kurang dan gizi lebih. 

3. Meningkatkan kemandirian keluarga dalam upaya 

perbaikan status gizi untuk mencapai hidup sehat. 

4. Meningkatkan ketersediaan komoditas pangan 

pokok dengan jumlah yang cukup 

3. Yang termasuk dalam komponen sistem pangan dan gizi, 

yaitu:. 

1. Penyediaan pangan 

2. Distribusi makanan 

3. Konsumsi makanan 

4. Kebutuhan makanan 

4. Yang termasuk dalam komponen penyediaan pangan, 

yaitu: 

1. Produksi pangan 

2. Perlakuan pascapanen 

3. Perdagangan 

4. Pemasakan 

5. Yang termasuk dalam konsumsi makanan, yaitu: 

1. Pangan yang dibeli 

2. Pemasakan  
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3. Distribusi dalam keluarga 

4. Kebiasaan makan perorangan 
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BAB II 
GIZI DAN LINGKUNGAN BIOFISIK 

Tujuan Instruksional Umum: 

Setelah mengikuti perkuliahan pada materi ini mahasiswa 

mampu menjelaskan tentang gizi dan lingkungan biofisik.  

Tujuan Instruksional Khusus: 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pengertian 

Lingkungan Biofisik 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Macam-

Macam Lingkungan Biofisik 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan Dampak Lingkungan 

Biofisik terhadap Ketersediaan Pangan dan Status Gizi 

Masyarakat 

 
Materi Pembelajaran: 

A. Pengertian Lingkungan Biofisik 

Lingkungan Biofisik adalah sebuah mata rantai yang 

saling berkaitan dan memberi pengaruh antara yang satu 

dengan yang lain. 
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B. Macam-Macam Lingkungan Biofisik 

Lingkungan Biofisik terbagi menjadi 2, yaitu lingkungan 

biologi dan fisik 

1. Macam-macam lingkungan Biologi: 

a. Ras/Suku bangsa 

Pertumbuhan anatomis tubuh juga dipengaruhi oleh 

ras dan suku bangsa (bangsa Eropa pertumbuhan 

anatomis tubuh lebih tinggi daripada bangsa asia) 

b. Jenis kelamin 

Anak laki-laki lebih sering sakit daripada anak 

perempuan, akan tetapi sampai saat ini belum 

diketahui secara pasti apa yang menyebabkan hal ini 

terjadi. 

c. Usia  

Usia paling rawan adalah masa balita, oleh sebab itu 

pada masa tersebut balita mudah sakit dan mudah 

terjadi masalah gizi, disisi lain usia ini merupakan usia 

pembentukan kepribadian sehingga butuh perhatian 

ekstra. 
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d. Gizi 

Makanan memegang peranan penting dalam tumbang 

(tumbuh kembang) anak dimana kebutuhan anak 

berbeda dengan orang dewasa, oleh karena itu 

dibutuhkan kecukupan gizi pada saat masa tumbang 

ini.  

e. Ketahanan Pangan 

Ketahanan  pangan keluarga mencakup pada 

ketersediaan dalam keluarga dimana seringkali 

kepentingan budaya dengan kepentingan biologis 

anggota-anggota keluarga dan aspek lain juga tidak 

kalah pentingnya adalah masalah keamanan pangan 

yang mencakup pembebasan makanan dari berbagai 

racun, fisika, kimia, dan biologis yang kian mengancam 

kesehatan manusia.          

f. Perawatan kesehatan 

Jika anak sakit sebaiknya langsung diperiksakan di 

pelayanan kesehatan terdekat, pemeriksaan 

kesehatan dan menimbang anak secara rutin setiap 

bulan akan menunjang pada tumbang anak dan 
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mengurangi kesakitan. Oleh karena itu pemanfaatan 

fasilitas pelayanan kesehatan dianjurkan untuk 

dilakukan secara menyeluruh mencakup aspek kuratif, 

preventif, promotif dan rehabilitatif. 

g. Kepekaan Penyakit 

Dengan memberikan imunisasi maka diharapkan anak 

terhindar dari penyakit-penyakit yang sering 

menyebabkan cacat atau kematian. 

2. Macam-macam lingkungan Fisik: 

a. Cuaca, musim, keadaan geografis suatu daerah 

Musim kemarau yang panjang/adanya bencana alam 

lainnya dapat berdampak pada tumbuh kembang anak 

seperti gagal panen yang akan berakibat banyak anak 

kurang gizi. Gondok endemik banyak ditemukan pada 

daerah pegunungan dimana air tanahnya kurang 

mengandung yodium. 

b. Sanitasi 

Sanitasi lingkungan memiliki peranan dominan dalam 

penyediaan lingkungan yang mendukung kesehatan 

dan tumbang anak. 
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c. Kebersihan, baik kebersihan perorangan maupun 

lingkungan memegang peranan penting dalam 

timbulnya penyakit. Akibat dari kebersihan lingkungan 

yang kurang, maka anak akan mudah sakit (diare, 

kecacingan, demam berdarah,  hepatitis). 

d. Polusi udara baik yang berasal dari pabrik maupun 

asap kendaraan maupun asap rokok dapat 

berpengaruh terdapat tingginya angka kejadiaan ISPA 

(infeksi Saluran Pernafasan Akut) jika anak sering 

menderita sakit, maka tumbuh kembangnya pasti 

akan terganggu. 

e. Keadaan rumah, struktur bangunan, ventilasi, cahaya 

dan kepadatan hunian 

f. Keadaan perumahan yang layak dengan konstruksi 

bangunan yang tidak membahayakan penghuninya, 

serta tidak penuh sesak akan menjamin kesehatan 

penghuninya. 

g. Radiasi 

Tumbuh kembang anak dapat terganggu akibat 

adanya radiasi yang tinggi.         
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C. Dampak Lingkungan Biofisik terhadap Ketersediaan 
Pangan dan Status Gizi Masyarakat 
 

Ketersediaan pangan (food availability) yaitu 

ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup aman dan 

bergizi untuk semua orang dalam suatu Negara baik yang 

berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan 

maupun bantuan pangan (Adriani dan Wirjatmadi, 2012).  

Faktor penyebab terjadinya rawan produksi maupun 

rawan cadangan pangan yaitu (FKM UI, 2010): 

1. Bencana alam (banjir, longsor, kekeringan) 

2. Gangguan hama 

3. Pencemaran lingkungan 

4. Terbatasnya sarana prasarana 

5. Pertambahan penduduk 

Rawan produksi/cadangan makanan akan 

mengganggu ketersediaan pangan, baik itu ditingkat 

keluarga, masyarakat maupun wilayah/daerah. Dari faktor 

penyebab diatas, merupakan dampak yang diakibatkan oleh 

lingkungan fisik. Penanganan gizi sangat terkait dengan 

strategi sebuah bangsa dalam menciptakan SDM yang sehat, 
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cerdas dan produktif. Upaya kita dalam peningkatan SDM 

yang berkualitas dimulai dengan cara penanganan 

pertumbuhan anak – anak kita atau adik-adik kita sebagai 

bagian dari keluarga kita dengan asupan gizi dan perawatan 

yang baik. Dengan lingkungan yang sehat, maka hadirnya 

infeksi menular ataupun penyakit masyarakat lain nya dapat 

dihindari. Ditingkat masyarakat faktor-faktor seperti 

lingkungan yang higienis, kesehatan keluarga, pola asuh 

terhadap anak dan pelayanan kesehatan primer sangat 

menentukan dalam membentuk anak yang tahan gizi buruk. 

Lingkungan biofisik yang tidak memadai akan 

berdampak terhadap ketersediaan pangan yang serta merta 

akan berdampak pada status gizi masyarakat di wilayah 

tersebut. Status gizi merupakan suatu keadaan tubuh akibat 

interaksi antara asupan energi dan protein serta zat-zat gizi 

esensial lainnya dengan keadaan kesehatan tubuh. Status gizi 

masyarakat dapat diketahui melalui penilaian konsumsi 

pangannya berdasarkan data kuantitatif maupun kualitatif 

(Supariasa, 2001).  
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Dari penjelasan lingkungan biofisik diatas, status gizi 

dapat disebabkan oleh faktor penyebab langsung dan tidak 

langsung. Lingkungan biofisik yang menjadi penyebab tidak  

langsung permasalahan gizi adalah ketahanan pangan, 

perawatan kesehatan, dan sanitasi, sedangkan yang menjadi 

penyebab langsung yaitu kepekaan penyakit dan gizi. 

 
LATIHAN SOAL 

PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL : 

I. Untuk option jawaban abjad, petunjuknya yaitu : 
Pilihlah jawaban pertanyaan yang paling tepat atau 
saudara anggap benar dengan memberikan tanda  
silang (x) pada  lembar jawaban 

II. Untuk option jawaban angka, pilihlah dengan 
ketentuan: 
A = jika jawaban 1, 2 dan 3 benar 
B = jika jawaban 1 dan 3 benar 
C = jika jawaban  2 dan 4 benar 
D = jika jawaban  4 saja benar 
E = jika jawaban semua benar/salah 

 

Soal: 

1. Pertumbuhan anatomis tubuh menjadi lebih tinggi 
dipengaruhi oleh faktor: 
a. Usia 
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b. Jenis kelamin 
c. Gizi 
d. Ras 
e. Sanitasi 

2. Faktor-faktor berikut termasuk ke dalam faktor lingkungan 
fisik yaitu: 
1. Sanitasi 
2. Cuaca 
3. Polusi udara 
4. Perawatan kesehatan 

3. Faktor penyebab terjadinya rawan pangan produksi 
maupun rawan cadangan pangan yaitu: 
1. Ketahanan pangan 
2. Gangguan hama 
3. Kepekaan penyakit 
4. Terbatasnya sarana prasarana 

4. Adanya pangan dalam jumlah yang cukup aman dan 
bergizi untuk semua orang dalam suatu Negara baik yang 
berasal dari produksi sendiri, impor, cadangan pangan 
maupun bantuan pangan: 
1. Food utilization 
2. Food Security 
3. Food access 
4. Food availability 

5. Yang merupakan penyebab langsung dilihat dari faktor 
lingkungan biofisik yaitu: 
1. Kepekaan penyakit 
2. Perawatan kesehatan 
3. Gizi 
4. Ketahanan pangan 
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BAB III 
GIZI DAN EKONOMI 

Tujuan Instruksional Umum: 

Setelah mengkuti perkuliahan pada materi ini 

mahasiswa mampu menjelaskan gizi dan ekonomi 

Tujuan Instruksional Khusus: 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Konsep Dasar 

Ekonomi dan Gizi 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Konsep 

Permintaan, Penawaran, dan Harga 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan Teori Food Demand 

Analysis 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan Hukum Engel 

5. Mahasiswa mampu menjelaskan Keluarga Sadar Gizi 

(Kadarzi) 

 
Materi Pembelajaran: 

A. Konsep Dasar Ekonomi dan Gizi 

Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang 

mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan 
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produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan 

jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani oikos 

yang berarti keluarga, rumah tangga dan nomos artinya 

peraturan, aturan, hokum dan secara garis besar diartikan 

sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga 

(Adriani dan Wirjatmadi, 2012). 

Ilmu gizi merupakan ilmu yang mempelajari segala 

sesuatu tentang makanan dalam hubungannya dengan 

kesehatan optimal. Gizi berasal dari bahasa arab yang artinya 

makanan. Ilmu gizi sangat erat kaitannya dengan ilmu-ilmu 

ergonomi, peternakan, ilmu pangan, microbiologi, biokimia, 

faal, biologi molekuler, kedokteran. Karena konsumsi 

makanan dipengaruhi oleh kebiasaan makan, perilku makan 

dan keadaan ekonomi maka ilmu gizi juga berkaitan dengan 

ilmu antropologi, sosial, psikologi dan ekonomi (Almatsier, 

2009).     

Ekonomi makanan adalah ilmu yang mempelajari upaya 

manusia dalam masyarakat untuk memenuhi pangan dan gizi 

dengan sumberdaya yang terbatas serta mempelajari 

peranan pangan dan gizi dalam pembangunan ekonomi. 
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Akibat dari krisis moneter 1997, harga kebutuhan pokok terus 

melonjak serta kemiskinan semakin merajalela dan berimbas 

pada perubahan pola konsumsi masyarakat. Sehingga tidak 

berlebihan jika dikatakan ketahanan pangan masyarakat 

anjlok. Seseorang atau sekelompok masyarakat bila tidak 

makan dalam jangka waktu tertentu akan menyebabkan 

kematian.  

Fenomena gizi buruk sebagian besar terjadi akibat 

kemiskinan, diperparah dengan perilaku para pemburu 

keuntungan yang selama ini mengimpor besar-besaran aneka 

bahan pangan, mulai dari beras, kedelai, gula, daging sampai 

buah-buahan. Impor bahan pangan yang berlebihan dapat 

menyengsarakan para petani, meningkatkan pengangguran, 

menghamburkan devisa, dan membunuh sektor pertanian 

yang mestinya menjadi keunggulan kompetitif bangsa 

(Adriani dan Wirjatmadi, 2012). 

B. Konsep Permintaan, Penawaran dan Harga  

Permintaan adalah kuantitas suatu barang ekonomi 

yang akan dibeli pada berbagai kemungkinan tingkat harga 

dalam periode tertentu di pasar. Penawaran adalah jumlah 
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barang ekonomi yang ditawarkan pada harga dan waktu 

tertentu. Teori penawaran dan permintaan biasanya 

mengasumsikan bahwa pasar merupakan pasar persaingan 

sempurna. Implikasinya adalah terdapat banyak pembeli dan 

penjual di dalam pasar, dan tidak ada satupun diantara 

mereka memiliki kapasitas untuk mempengaruhi harga 

barang dan jasa secara signifikan.    

Model permintaan dan penawaran menjelaskan 

bagaimana harga beragam sebagai hasil dari keseimbangan 

antara ketersediaan produk pada tiap harga (penawaran) 

dengan kebijakan distribusi dan keinginan dari mereka 

dengan kekuatan pembelian pada tiap harga (permintaan) 

(Adriani dan Wirjatmadi, 2012).  Faktor-faktor yang 

mempengaruhi tingkat permintaan dan penawaran adalah 

sebagai berikut (anonym, 2001): 

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan 

(demand)  

1. Perilaku konsumen/selera konsumen 

2. Ketersediaan dan harga barang sejenis pengganti dan 

pelengkap 
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3. Pendapatan/penghasilan konsumen 

4. Perkiraan harga di masa depan 

5. Banyaknya/instensitas kebutuhan konsumen 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat penawaran 

(suply) 

1. Biaya produksi dan teknologi yang digunakan 

2. Tujuan perusahaan 

3. Pajak 

4. Ketersediaan dan harga barang pengganti/pelengkap 

5. Prediksi/perkiraan harga di masa depan 

Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan 

suatu perusahaan karena harga menentukan seberapa besar 

keuntungan yang akan diperoleh perusahaan dari penjualan 

produknya baik berupa barang maupun jasa. Menetapkan 

harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan 

menurun, namun jika harga terlalu rendah akan mengurangi 

keuntungan yang dapat diperoleh organisasi perusahaan 

(anonym, 2013). 
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C. Teori Food Demand Analysis 

Teori Food Demand Analysis menyebutkan bahwa harga 

makanan tergantung interaksi antara kebutuhan dan 

distribusi yang berlangsung terus menerus sehingga harga 

makanan bisa naik dan turun. Hubungan ideal antara 

kemampuan daya beli keluarga dan harga makanan (Adriani 

dan Wirjatmadi, 2012): 

1. Harga beras tinggi masyarakat akan lebih memilih 

singkong 

2. Pendapatan tinggi maka variasi makanan meningkat 

3. Konsumsi makanan sangat dipengaruhi food expenditure 

4. Purchasing power (kemampuan daya beli) yaitu suatu 

kemampuan dimana keluarga masih bisa memperoleh 

makanan dari pasar. 

D. Hukum Engel 

Hubungan antara pengeluaran untuk makan dan income 

(food expenditure dengan income). Hukum ini asumsinya 

adalah orang pasti beli makan karena merupakan kebutuhan 

dasar.  
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a. Semakin besar pendapatan keluarga maka akan semakin 

kecil pengeluaran untuk makan. 

b. Jika suatu daerah persentase untuk makan tinggi, maka 

status ekonomi dan sosial masih rendah bila kebutuhan 

untuk makan 50-6-%. 

c. Semakin rendah status ekonomi maka semakin besar 

pengeluaran untuk makan. 

d. Tambahan kepuasan untuk tambahan konsumsi satu unit 

barang bisa dihargai dengan uang, sehingga semakin 

besar kepuasan semakin mahal harganya. 

E. Keluarga Sadar Gizi (Kadarzi)  

Upaya/kebijakan pembangunan dibidang ekonomi, 

pangan, kesehatan, pendidikan dan keluarga berencana yang 

saling terkait dan mendukung, yang secara terintegrasi 

ditujukan untuk mengatasi masalah gizi (kurang dan lebih) 

dengan meningkatkan status gizi masyarakat. Masing-masing 

diarahkan untuk memenuhi persediaan pelayanan dan 

menumbuhkan permintaan akan pelayanan.  

Upaya keluarga sadar gizi adalah keluarga yang seluruh 

anggota keluarganya melakukan perilaku gizi seimbang, 
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mampu mengenali masalah kesehatan dan gizi bagi setiap 

anggota keluarganya, dan mampu mengambil langkah-

langkah untuk mengatasi masalah gizi yang dijumpai oleh 

anggota keluarganya. Untuk mencapai kadarzi diperlukan 

serangkaian kegiatan pemberdayaan diberbagai  tingkat 

mulai dari keluarga, masyarakat, dan petugas yang diarahkan 

untuk meningkatkan kepedulian terhadap perbaikan gizi 

masyarakat melalui gerakan nasional. 

Terdapat lima indikator kadarzi yang sudah disepakati, 

yaitu (Adriani dan Wirjatmadi, 2012): 

1. Keluarga biasa mengonsumsi aneka ragam makanan 

2. Keluarga selalu memantau kesehatan dan pertumbuhan 

anggota keluarganya, khususnya balita dan ibu hamil 

3. Keluarga hanya menggunakan garam beryodium untuk 

memasak makanannya 

4. Keluarga memberi dukungan pada ibu melahirkan untuk 

memberikan ASI eksklusif 

5. Keluarga biasa sarapan pagi 
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Indikator tersebut digunakan untuk menilai perubahan 

perilaku gizi anggota keluarga. Keberhasilan program kadarzi 

harus diikuti dengan meningkatnya status gizi masyarakat. 

Tahap awal strategi pemberdayaan kadarzi dimulai dari 

melibatkan secara aktif keluarga dalam pemetaan kadarzi 

untuk identifikasi masalah perilaku dan gizi keluarga. Hasil 

pemetaan dibahas bersama masyarakat untuk merencanakan 

tindak lanjut. Apabila masalah tersebut bisa diselesaikan 

langsung oleh keluarga maka perlu dilakukan pembinaan, 

akan tetapi apabila ditemui masalah kesehatan dan masalah 

lain maka perlu dirujuk ke petugas kesehatan dan petugas 

sektor lain.   

Strategi yang dilakukan dalam mewujudkan kadarzi 

yaitu: 

1. Pemberdayaan keluarga dengan menitikberatkan pada 

peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku gizi 

seimbang, missal melalui pengembangan konseling dan 

KIE sesuai kebutuhan setempat 

2. Melakukan advokasi dan mobilisasi para pengambil 

keputusan, pejabat pemerintah diberbagai tingkat 
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administrasi, penyandang dana dan pengusaha dengan 

tujuan meningkatkan kepedulian maupun komitmen 

terhadap masalah gizi di tingkat keluarga 

3. Mengembangkan jaring kemitraan dengan berbagai 

perguruan tinggi, tokoh masyarakat, organisasi 

masyarakat, tokoh agama, media massa, kelompok 

profesi lainnya untuk mendukung tercapainya tujuan 

kadarzi 

4. Menerapkan berbagai teknik pendekatan pemberdayaan 

petugas ditujukan untuk mempercepat perubahan 

perilaku dalam mewujudkan kadarzi.    

 

LATIHAN SOAL 

PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL : 

I. Untuk option jawaban abjad, petunjuknya yaitu : 
Pilihlah jawaban pertanyaan yang paling tepat atau 
saudara anggap benar dengan memberikan tanda  
silang (x) pada  lembar jawaban 

II. Untuk option jawaban angka, pilihlah dengan 
ketentuan: 
A = jika jawaban 1, 2 dan 3 benar 
B = jika jawaban 1 dan 3 benar 
C = jika jawaban  2 dan 4 benar 
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D = jika jawaban  4 saja benar 
E = jika jawaban semua benar/salah 

 

Soal: 

1. ilmu yang mempelajari upaya manusia dalam masyarakat 
untuk memenuhi pangan dan gizi dengan sumberdaya 
yang terbatas serta mempelajari peranan pangan dan gizi 
dalam pembangunan ekonomi, disebut: 
a. Ilmu ekonomi 
b. Ilmu pangan 
c. Ilmu gizi 
d. Ilmu perilaku makan 
e. Ekonomi makanan 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan, 
yaitu: 
1. Perilaku konsumen/selera konsumen 
2. Ketersediaan dan harga barang pengganti/pelengkap 
3. Pendapatan/penghasilan konsumen 
4. Biaya produksi dan teknologi yang digunakan 

3. Hubungan ideal antara kemampuan daya beli keluarga dan 
harga makanan, antara lain: 
1. Harga beras tinggi masyarakat akan lebih memilih 

singkong 
2. Pendapatan tinggi maka variasi makanan meningkat 
3. Konsumsi makanan sangat dipengaruhi food 

expenditure 
4. Purchasing power (kemampuan daya beli) yaitu suatu 

kemampuan dimana keluarga masih bisa memperoleh 
makanan dari pasar. 
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4. Berikut merupakan lima indikator kadarzi yang sudah 
disepakati, yaitu: 
1. Keluarga selalu memantau kesehatan dan 

pertumbuhan anggota keluarganya, khususnya balita 
dan ibu hamil 

2. Keluarga hanya menggunakan garam beryodium untuk 
memasak makanannya 

3. Keluarga memberi dukungan pada ibu melahirkan 
untuk memberikan ASI eksklusif 

4. Keluarga biasa sarapan pagi 
5. Strategi dalam mewujudkan keluarga sadar gizi, antara 

lain: 
1. Pemberdayaan keluarga dengan menitikberatkan pada 

peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku gizi 
seimbang, missal melalui pengembangan konseling dan 
KIE sesuai kebutuhan setempat 

2. Melakukan advokasi dan mobilisasi para pengambil 
keputusan, pejabat pemerintah diberbagai tingkat 
administrasi, penyandang dana dan pengusaha dengan 
tujuan meningkatkan kepedulian maupun komitmen 
terhadap masalah gizi di tingkat keluarga 

3. Mengembangkan jaring kemitraan dengan berbagai 
perguruan tinggi, tokoh masyarakat, organisasi 
masyarakat, tokoh agama, media massa, kelompok 
profesi lainnya untuk mendukung tercapainya tujuan 
kadarzi 

4. Menerapkan berbagai teknik pendekatan 
pemberdayaan petugas ditujukan untuk mempercepat 
perubahan perilaku dalam mewujudkan kadarzi 
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BAB IV 
GIZI, PENDIDIKAN, DAN PENGETAHUAN 

Tujuan Instruksional Umum: 

Setelah mengikuti perkuliahan pada materi ini 

mahasiswa mampu menjelaskan tentang gizim pendidikan, 

dan pengetahuan,  

Tujuan Intruksional Khusus: 

Setelah mendapatkan perkuliahan ini mahasiswa dapat 

menjelaskan: 

a. Pengertian pendidikan/KIE gizi 

b. Jenis pendidikan/KIE gizi 

c. Strategi pendidikan/KIE gizi 

 
Materi Pembelajaran: 

Masalah gizi merupakan masalah multidimensi, 

dipengaruhi oleh berbagai faktor penyebab. Penyebab 

langsung gizi kurang adalah makan tidak seimbang, baik 

jumlah dan mutu gizinya, zat gizi tidak dapat dimanfaatkan 

oleh tubuh karena ada gangguan penyerapan akibat penyakit 

infeksi. Penyebab tidak langsung adalah tidak cukup 
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tersedianya pangan di rumah tangga, kurang baiknya pola 

pengasuhan anak terutama dalam pola pemberian makan 

pada balita, kurang memadainya sanitasi dan kesehatan 

lingkungan serta kurang baiknya pelayanan kesehatan. 

Semua keadaan ini berkaitan erat dengan rendahnya tingkat 

pendidikan, tingkat pendapatan dan kemiskinan (Nikmawati, 

2007).  

Faktor perilaku sangat berkaitan dengan pengetahuan 

dan pendidikan yang menentukan perilaku seseorang untuk 

berperilaku sehat. Pada umumnya gizi kurang terjadi karena 

kemiskinan, pangan kurang tersedia, pengetahuan gizi 

rendah, kebiasaan makan, dan faktor lainnyaGizi merupakan 

salah satu faktor yang ikut menentukan Dengan demikian 

pendidikan pangan dan gizi penting diberikan pada 

masyarakat  agar mereka memiliki pengetahuan dan 

keterampilan pangan dan gizi untuk kelangsungan hidup di 

masa depan yang berkualitas (Nikmawati, 2007).  

A. Pengertian Pengetahuan dan Pendidikan/Konseling 
Informasi Edukasi (KIE) Gizi 

Pengetahuan adalah hasil tahu dan ini terjadi setelah 

seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek 
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tertentu. Pengetahuan di dalam domain kognitif mempunyai 

6 tingkatan, yaitu tahu (know), memahami (comprehension), 

aplikasi (instrument), analisa (analysis), sintesis (synthesis) 

dan evaluasi (evaluation). Suatu hal yang meyakinkan tentang 

pentingnya pengetahuan gizi didasarkan pada tiga kenyataan 

(Veria VA dkk, 2014): 

1. Status gizi yang cukup adalah penting bagi kesehatan 

dan kesejahteraan.  

2. Setiap orang hanya akan cukup gizi jika makanannya 

mampu menyediakan zat-zat gizi yang diperlukan untuk 

pertumbuhan tubuh yang optimal, dan pemeliharaan dan 

energi.   

3. Ilmu gizi memberikan fakta-fakta yang perlu sehingga 

penduduk dapat belajar menggunakan pangan dengan 

baik bagi perbaikan gizi.  

Tingkat pengetahuan gizi seseorang berpengaruh 

terhadap sikap dan 

perilaku dalam memilih makanan, yang menentukan mudah 

tidaknya seseorang  memahami manfaat kandungan gizi dari 

makanan yang dikonsumsi. Pengetahuan gizi yang baik 
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diharapkan mempengaruhi konsumsi makanan yang baik 

sehingga dapat menuju status gizi yang baik pula. 

Pengetahuan gizi merupakan faktor yang penting dalam 

masalah kurang gizi yang berpengaruh terhadap sikap dan 

perilaku dalam memilih makanan dan dalam pengolahan 

sehingga menurunkan kadar kandungan gizi (Azwar S, 2003).  

Pengetahuan gizi berperan dalam memberikan cara 

menggunakan pangan dengan baik sehingga dapat mencapai 

keadaan gizi yang cukup. Tingkat pengetahuan menentukan 

perilaku konsumsi pangan salah satunya didapat melalui jalur 

pendidikan gizi yang umumnya lebih baik dilakukan sedini 

mungkin untuk menambah pengetahuan dan memperbaiki 

kebiasaan konsumsi pangan (Veria VA dkk, 2014).  

Pendidikan atau Konseling  gizi adalah serangkaian 

kegiatan sebagai proses komunikasi 2 (dua) arah utk 

menanamkan dan meningkatkan pengertian, sikap dan 

perilaku sehingga membantu klien/pasien mengenali dan 

mengatasi masalah gizi melalui pengaturan makanan dan 

minuman yang  dilaksanakan oleh nutrisionis/dietisien. 

Konseling gizi adalah suatu bentuk pendekatan yang 
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digunakan dalam asuhan gizi untuk menolong individu dan 

keluarga memperoleh pengertian yang lebih baik tentang 

dirinya dan permasalahan yang dihadapi. Setelah konseling 

diharapkan individu dan keluarga mampu mengambil 

langkah-langkah untuk mengatasi masalah gizi termasuk 

perubahan pola makan serta memecahkan masalah terkat 

gizi kearah kebiasaan hidup sehat.  Konseling yang efektif 

adalah komunikasi dua arah antara klien dan konselor 

tentang segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya 

perubahan perilaku makan klien. Hal ini dapat dicapai kalau 

konselor dapat menumbuhkan kepercayaan diri klien 

sehingga mampu dan mau melakukan perilaku baru untuk 

mencapai status gizi yang optimal. Untuk itu konselor perlu 

menguasai dan menerapkan keterampilan mendengar dan 

mempelajari dalam proses konseling (Persagi, 2010).  

B. Jenis Pendidikan/Konseling Informasi Edukasi (KIE) Gizi 

Jenis pendidikan atau KIE gizi yang biasanya diberikan 

pada masyarakat adalah sebagai berikut (Persagi, 2010): 
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1. KIE Individu 

KIE individu merupakan suatu proses KIE timbul secara 

langsung antara petugas KIE dengan individu sasaran. 

Biasanya dilakukan dalam kegiatan kunjungan rumah atau jika 

sasaran individu mendatangi konselor untuk 

mendapatkan KIE/Penyuluhan sesuai keinginannya. 

2. KIE Kelompok 

KIE kelompok merupakan suatu proses KIE timbul 

secara langsung antara petugas KIE dengan kelompok  (2-15 

orang). Konselor atau penyuluh harus mempunyai jadwal 

kegiatan rutin dalam melaksanakan pertemuan-pertemuan di 

tingkat kelurahan dan kelompok kegiatan (poktan) yang ada. 

3. KIE Massa  

KIE massa merupakan suatu proses KIE tentang program KKB 

yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak 

langsung kepada masyarakat dalam jumlah yang besar.  

C. Strategi Pendidikan/Konseling Informasi Edukasi (KIE) 

Gizi 

Keberhasilan penyampaian pesan Gizi Seimbang kepada 

masyarakat sangat dipengaruhi oleh Komunikasi, Informasi 
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dan Edukasi (KIE) yang diterapkan. Untuk mendapatkan hasil 

yang optimal dalam penyampaian pesan Gizi Seimbang agar 

berdampak pada perubahan perilaku hidup masyarakat 

kearah “Pola konsumsi gizi seimbang” diperlukan strategi 

dan implementasi KIE yang tepat dan berbasis masyarakat 

(Kementerian Kesehatan RI, 2014).  

1. Strategi  

Strategi KIE yang diterapkan dalam penyampaian pesan 

Gizi Seimbang kepada masyarakat berdasarkan sasaran dan 

tujuan yang ingin dicapai untuk 

masing-masing sasaran adalah (Kementerian Kesehatan RI, 

2014):  

a. Mengembangkan pesan Gizi Seimbang spesifik lokal yang 

mudah dipahami dan dimengerti serta mudah diingat 

oleh masyarakat berbasis data dengan cara: 

1) Mengembangkan pesan Gizi Seimbang sesuai dengan 

budaya dan   menggunakan bahasa setempat 

2) Memperkenalkan menu makanan sehat 

3) Memodifikasi menu lokal yang belum memenuhi 

kaidah gizi seimbang menjadi gizi seimbang. 
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b. Pemberdayaan masyarakat agar berperan serta secara 

aktif dalam kegiatan penyuluhan gizi melalui: 

1) Diseminasi informasi, orientasi atau pelatihan 

terhadap tokoh-tokoh lokal seperti Tokoh Agama-

Tokoh Masyarakat, PKK, guru, penyuluh pertanian,  

wartawan, kader dan lain sebagainya untuk 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta 

ketrampilannya dalam  penyuluhan Gizi Seimbang 

2) Menjalin kemitraan dengan tokoh tokoh lokal, 

organisasi masyarakat dan lembaga swadaya 

masyarakat  dalam setiap kegiatan KIE Gizi Seimbang 

sesuai dengan potensi masing masing  

3) Pemanfaatan forum komunikasi di masyarakat untuk 

membentuk Kelompok Diskusi Terarah/Focus Group 

Discusion (FGD) dalam upaya meningkatkan 

pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan analisis 

terhadap masalah gizi dan pemecahannya serta 

penyampaian pesan pesan Gizi Seimbang.  

c. Melalui pendekatan formal dan informal yang 

berkesinambungan yaitu: 
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1) Diseminasi Informasi dan pelatihan kepada petugas 

penyuluhan gizi dari berbagai instansi terkait antara 

lain Kementerian Kesehatan, Pertanian,  Pendidikan & 

Kebudayaan, Agama; Tokoh Agama-Tokoh 

Masyarakat, Ormas dan LSM.  

2) Pemanfaatan kegiatan sosial yang tumbuh dan 

berkembang di masyarakat misalnya upaya kesehatan 

bersumber daya masyarakat (UKBM), arisan, 

pengajian dan lain-lain.  

3) Pemanfaatan berbagai saluran komunikasi yang tepat 

sesuai denganketersediaan dan kebutuhan lokal untuk 

kegiatan advokasi dan sosialisasi kegiatan KIE Gizi 

Seimbang   

Komunikasi massal (mass communication) 

2. Implementasi 

Kegiatan KIE dalam penyampaian pesan Gizi Seimbang 

dilaksanakan  dengan menggunakan metode yang tepat dan 

cepat melalui (Kementerian Kesehatan RI, 2014): 

a. Pengembangan  KIE -  Gizi Seimbang sesuai  karakteristik 

dan budaya lokal  Kegiatan  yang dianjurkan adalah: 
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1) Menciptakan pesan pesan Gizi Seimbang sesuai 

prioritas dengan  menggunakan bahasa daerah 

setempat 

2) Memperkenalkan menu makanan sehat dan 

memodifikasi menu yang belum memenuhi kaidah gizi 

seimbang. Contoh: Modifikasi menu: Soto yang 

menggunakan santan diganti soto dengan  

menggunakan perasan air jeruk. 

Memperkenalkan/mempopulerkan Menu sehat: gado - 

gado, bubur manado, kapurung, karedok, binte 

biluhuta dan lain-lain.  

b. Pemberdayaan dan peningkatan Partisipasi Masyarakat 

melalui Pelatihan dan pendidikan bagi pelatih (Training of 

the trainer/ToT) dengan jenjang kegiatan ToT sebagai 

berikut:  

1) Pusat: untuk melatih calon konselor Gizi Seimbang 

dan pelatih tim propinsi. 

2) Propinsi: untuk melatih calon pelatih tim 

kabupaten/kota. 

Peserta kegiatan ToT ini adalah sebagai berikut:  
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1) Petugas lintas sektor terkait 

2) Organisasi profesi dan kemasyarakatan.  

c. Pelatihan dan pendidikan bagi penyuluh dan kader Gizi 

Seimbang. Tujuan  pelatihan adalah untuk meningkatkan 

pengetahuan, kemampuandan keterampilan peserta 

dalam melatih penyuluh dan kader tentang KIE  

penyampaian pesan Gizi Seimbang. Tema dan Materi 

pelatihan agar disesuaikan dengan kebutuhan dan 

prioritas masalah gizi yang dihadapi setempat/local. 

Metode pelatihan bersifat “partisipasi aktif” yang berarti 

para peserta dilibatkan secara aktif dalam semua proses 

pelatihan.  

d. Semiloka/lokakarya/sarasehan. Tujuan kegiatan ini adalah 

untuk  meningkatkan kesadaran dan partisipasi penentu 

kebijakan, Tokoh Agama-Tokoh Masyarakat, organisasi 

kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat & profesi 

dalam penyampaian pesan gizi seimbang kepada 

masyarakat. 
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3. Pemantauan dan Evaluasi  

Untuk mengetahui permasalahan, kesulitan dan 

hambatan serta keberhasilan dari operasionalisasi kegiatan 

KIE- Gizi Seimbang perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi 

secara seksama, yaitu sebagai berikut (Kementerian 

Kesehatan RI, 2014): 

a. Pemantauan 

Tujuan dari pemantauan adalah untuk mengetahui 

perkembangan, permasalahan, kesulitan dan hambatan 

dalam pelaksanaan kegiatan KIE- Gizi Seimbang. Pemantauan 

dilakukan melalui metode: 

1) Pencatatan & Pelaporan dengan menggunakan formulir 

isian 

2) Pertemuan. Secara berkala minimal 2X sebulan para 

petugas mengadakan  pertemuan untuk mendiskusikan 

hasil pemantauan dan evaluasi 

3) Kunjungan lapangan. Pemantauan dapat dilakukan 

dengan mengadakan kunjungan lapangan bila dianggap 

perlu untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan. 
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b. Evaluasi  

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui keberhasilan 

dan permasalahan dalam kegiatan penyampaian pesan Gizi 

Seimbang. Ruang lingkup yang dievaluasi meliputi: 

1) Masukan seperti biaya operasional, sarana, tenaga 

dan metode KIE,  apakah telah sesuai dengan rencana 

dan apa permasalahannya  

2) Proses untuk mengetahui perkembangan dan 

permasalahan dalam pelaksanaan yang meliputi 

kegiatan:  

a) Perencanaan  

b) Pengorganisasian dan koordinasi 

c) Pelaksanaan kegiatan 

d) Pemantauan dan evaluasi  

3) Luaran untuk mengetahui tingkat pemahaman dan 

pengetahuan  masyarakat tentang gizi seimbang.  

4) Dampak, untuk mengetahui tingkat keberhasilan KIE 

dalam perubahan perilaku “pola konsumsi gizi 

seimbang”.  
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Untuk memotivasi dan meningkatkan partisipasi 

petugas dalam melaksanakan kegiatan KIE–Gizi Seimbang, 

kepada petugas yang berhasil melaksanakan tugasnya 

dengan baik diberikan penghargaan berupa piagam,  

materi, kesempatan mendapat pendidikan atau penjenjangan 

karier (Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

 

LATIHAN SOAL 

PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL : 

I. Untuk option jawaban abjad, petunjuknya yaitu : 
Pilihlah jawaban pertanyaan yang paling tepat atau 
saudara anggap benar dengan memberikan tanda  
silang (x) pada  lembar jawaban 

II. Untuk option jawaban angka, pilihlah dengan 
ketentuan: 
A = jika jawaban 1, 2 dan 3 benar 
B = jika jawaban 1 dan 3 benar 
C = jika jawaban  2 dan 4 benar 
D = jika jawaban  4 saja benar 
E = jika jawaban semua benar/salah 

 
Soal: 

1. Pengetahuan adalah hasil tahu dan ini terjadi setelah 
seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu 
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objek tertentu. Pengetahuan di dalam domain kognitif 
mempunyai 6 tingkatan, yaitu:  
1. Tahu (know) 
2. Sintesis (synthesis) 
3. Memahami (comprehension) 
4. Evaluasi (evaluation) 

2. Jenis pendidikan atau KIE gizi yang biasa diberikan pada 
masyarakat antara lain, yaitu:  
1. KIE individu 
2. KIE kelompok 
3. KIE Massa 
4. KIE dua arah 

3. Dalam menyampaikan KIE terkait gizi seimbang kepada 
masyarakat agar tujuan dapat tercapai maka strategi 
yang dapat dilakukan yaitu :  
1. Mengembangkan pesan Gizi Seimbang sesuai dengan 

budaya dan   menggunakan bahasa setempat 
2. Pemberdayaan masyarakat agar berperan serta secara 

aktif dalam kegiatan penyuluhan gizi 
3. Pemanfaatan forum komunikasi di masyarakat dalam 

upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan 
ketrampilan analisis terhadap masalah gizi dan 
pemecahannya serta penyampaian pesan pesan Gizi 
Seimbang.  

4. Membuat media penyuluhan terkait dengan pesan gizi 
seimbang bagi masyarakat 

4. Dalam melaksanakan program KIE, perlu dilakukan 
monitoring dan evaluasi. Tujuan dari pelaksanaan 
evaluasi yaitu:  
1. Input 
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2. Proses 
3. Output 
4. Outcome 

5. Tujuan dari pemantauan sebuah program adalah untuk 
mengetahui perkembangan, permasalahan, kesulitan dan 
hambatan dalam pelaksanaan kegiatan KIE- Gizi 
Seimbang. Pemantauan dilakukan melalui metode 
sebagai berikut, yaitu: 
1. Pencatatan dan Pelaporan dengan menggunakan 

formulir isian 
2. Pertemuan secara berkala  
3. Kunjungan lapangan 
4. Kunjungan door to door 
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BAB V 
GIZI DAN SOSIAL BUDAYA 

Tujuan Instruksional Umum: 

Setelah mengikuti perkuliahan pada materi ini 

mahasiswa mampu menjelaskan tentang kaitan gizi dengan 

sosial budaya masyarakat  

Tujuan Instruksional Khusus: 

Setelah mendapatkan perkuliahan ini mahasiswa dapat 

menjelaskan: 

a. Pengertian Budaya Konsumsi Pangan 

b. Konsep Tentang Pantangan makan 

c. Faktor-faktor sosial budaya yang berpengaruh dominan 

terhadap konsumsi pangan dan status gizi 

 
Materi Pembelajaran:  

A. Pengertian Budaya Konsumsi Pangan 

  Budaya konsumsi pangan adalah sikap terhadap 

makanan yang telah menjadi kebiasaan makan sehari-hari 

secara turun temurun mulai dari penyediaan bahan makanan 

dirumah tangga hingga proses pengolahan dan penyajian 
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makanan. Kebiasaan makan ini menjadi suatu pola makan dari 

suatu keluarga atau masyarakat pada umumnya. Budaya 

konsumsi makan ini termasuk pula adanya pantangan, 

tahayul, tabu dalam masyarakat salah satunya yang 

menyebabkan konsumsi makanan menjadi rendah.  

B. Konsep Tentang Pantangan makan 

Pantangan makanan adalah suatu sikap negatif yang 

lebih kuat terhadap penggunaan makanan atau makanan 

yang tidak dapat diterima (Suhardjo, 1994). Nilai-nilai 

pantangan makan yang terpelihara dan dipraktekkan oleh 

masyarakat tidak banyak mendapat perhatian untuk dikaji 

oleh berbagai kalangan, padahal pantangan makan yang 

merupakan salah satu fungsi kebiasaan makan dari konsumsi 

pangan memiliki implikasi penting atas status gizi rumah 

tangga dan pada gilirannya gizi masyarakat (Baliwati et al., 

2004). Sedangkan menurut soediotama, pantangan atau tabu 

adalah suatu larangan untuk mengkonsumsi jenis makanan 

tertentu, karena terdapat ancaman bahaya terhadap barang 

siapa yang melanggarnya (Sediaoetama, 1999). Dalam 

ancaman bahaya ini terdapat kesan magis, yaitu adanya 
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kekuatan superpower yang berbau mistik, yang akan 

menghukum orang-orang yang melanggar pantangan atau 

tabu tersebut. 

Pantangan dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu:  

1. Kelompok pertama, termasuk haram menurut agama 

(Islam), pantangan jenis ini jangan dipersoalkan lagi dan 

harus diterima tanpa perdebatan.  

2. Kelompok kedua, pantangan pangan yang tidak 

berdasarkan agama (kepercayaan), jenis pantangan ini 

sebaiknya dihapuskan karena jelas merugikan kesehatan.  

3. Kelompok ketiga, pantangan yang tidak jelas akibatnya 

terhadap kesehatan dan kondisi gizi, sebaiknya diteliti 

(observasi) terus melihat akibatnya dalam jangka panjang. 

Sebagai bahan memutuskan apakah benar tidak 

merugikan. 

C. Faktor-faktor sosial budaya yang berpengaruh dominan 
terhadap konsumsi pangan dan status gizi 
 

Menurut  Madanijah, bahwa faktor sosial budaya 

sangat berperan dalam proses konsumsi pangan dan 

terjadinya masalah gizi diberbagai masyarakat dan Negara. 
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Unsur-unsur budaya mampu menciptakan suatu kebiasaan 

makan penduduk yang kadang bertentangan dengan prinsip-

prinsip ilmu gizi. Berbagai budaya memberikan peranan dan 

nilai yang berbeda terhadap pangan (Madanijah, 2004). 

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kondisi 

pangan di masyarakat secara prinsip dapat dibedakan 

menjadi 3 (tiga), yaitu faktor-faktor sosial (ukuran keluarga, 

pendidikan kepala keluarga dan pengetahuan gizi ibu), factor-

faktor budaya (kebiasaan makan yang terdiri atas elemen 

pola konsumsi pangan dan preferensi bahan pangan dan 

pantangan makan dengan elemen-elemen kepercayaan pada 

tradisi, status dalam keluarga, kepercayaan sehat-sakit dan 

asosiasi emosional). Faktor-faktor ekonomi dominan yang 

berpengaruh terhadap ketahanan pangan rumah tangga 

adalah tingkat pendapatan, pengeluaran terhadap bahan 

pangan. Faktor-faktor sosial budaya, dan ekonomi yang 

mempengaruhi kondisi pangan adalah faktor-faktor dominan 

yang menentukan ketersediaan konsumsi dan distribusi.  
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Berikut sistematika faktor-faktor sosial, budaya dan 

ekonomi yang berpengaruh terhadap konsumsi pangan dan 

status gizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Faktor Sosial 

Faktor-faktor sosial yang dominan mempengaruhi 

konsumsi pangan rumah tangga yaitu ukuran keluarga, 

pendidikan kepala keluarga dan pengetahuan gizi ibu rumah 

Gambar 2. Faktor-faktor sosial budaya dan 
ekonomi yang berpengaruh dominan 

terhadap konsumsi pangan dan status gizi 
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tangga. Tingkat konsumsi pangan rumah tngga 

menggambarkan ketersediaan, distribusi, kemudahan akses 

dan daya beli merupakan indicator masyarakat yang 

berkelanjutn. Utu, jenis dan banyaknya pangan yang 

dikonsumsi hendaknya menjamin ketahanan rumah tangga. 

a. Ukuran Keluarga 

Ukuran keluarga (household size) merupakan penentu 

penting dalam konsumsi pangan. Semakin besar ukuran 

keluarga, maka semakin sedikit pangan tersedia yang 

dapat didistribusikan pada anggota-anggota keluarga 

dan dengan demikian semakin sedikit pangan yang dapat 

dikonsumsi.  

Hasil penelitian Kigutha, bahwa ukuran keluarga 

mempengaruhi kebiasaan makan dan status gizi, 

terutama pada keluarga miskin yang sangat tergantung 

pada tingkat pendapatan mereka sendiri untuk membeli 

makanan. Dengan meningkatnya ukuran keluarga, 

konsumsi atas daging mengalami penurunan, bahkan 

makanan pokok diganti dengan makanan pokok yang 

harganya lebih murah atau jumlah konsumsi makanan 
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pokok dikurangi, akibatnya serapan energi dan protein 

keluarga mengalami penurunan. 

b. Tingkat Pendidikan Kepala Keluarga 

Tingkat pendidikan kepala keluarga berkaitan erat 

dengan wawasan pengetahuan mengenai sumber-

sumber gizi dan jenis makanan yang dikandungnya yang 

baik untuk dikonsumsi keluarga. Dalam kaitannya dengan 

pola konsumsi pangan keluarga, ayah sebagai kepala 

keluarga memegang peranan penting dalam menentukan 

kualitas dan kuantitas pangan untuk konsumsi keluarga. 

Meskipun demikian, didalam proses pengamilan 

keputusan untuk pola konsumsi pangan keluarga 

seorang kepala keluarga dengan tingkat pendidikan yang 

tinggi juga perlu memperhatikan preferensi dari anggota 

keluarga lainnya terutama ibu.  

c. Pengetahuan Gizi Ibu 

Pertimbangan dalam memilih menu tidak terlepas dari 

tingkat pengetahuan gizi terutama ibu sebagai 

pengambil keputusan dalam menentukan menu makanan 

keluarga (Suhardjo, 1993). Ibu sebagai pengambil 
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keputusan dalam menentukan menu makanan keluarga 

memang memegang peranan penting dalam penyediaan 

bahan makanan, penyiapan, pendistribusian makanan 

diantara anggota keluarga, sehingga pada semua 

tahapan ini pengetahuan gizi seorang ibu sangat 

berpengaruh (Den Hartog et al., 1995). 

2. Faktor Budaya 

Kebudayaan masyarakat berkembang sesuai dengan 

latar belakang sejarah, agama, adat istiadat, pendidikan dan 

kondisi geografis. Kebudayaan ini mempunyai kekuatan yang 

sangat berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan 

yang digunakan untuk dikonsumsi. Berkaitan dengan 

konsumsi pangan dimasyarakat berkembang norma-norma 

dan aturan-aturan seperti kebiasaan makan, preferensi 

terhadap bahan pangan, dan pantangan makan. 

a. Kebiasaan makan 

Kebiasaan makan adalah suatu perilaku yang 

berhubungan dengan makan seseorang, pola makanan 

yang dimakan, pantangan, distribusi makanan dalam 

anggota keluarga, preferensi terhadap makanan dan cara 
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memilih bahan pangan. Kebiasaan makan sehari-hari 

mempengaruhi perilaku konsumsi pangan. Kebiasaan 

makan seperti apa, bagaimana, kapan, dan frekuensi 

suatu jenis makanan dikonsumsi mempengaruhi pola 

konsumsi makan individu dan keluarga.  

b. Preferensi terhadap bahan pangan 

Preferensi atas pangan adalah tingkat menyukai atau 

tidak menyukai atas pangan tertentu. Sikap terhadap 

pangan terutama kesukaan (preferensi) mempengaruhi 

konsumsi pangan. Preferensi dan cara memilih bahan 

pangan sebagai bagian dari kebiasaan makan dapat 

mempengaruhi konsumsi pangan.  

c. Pantangan makan 

Pantangan makan meliputi sikap yang tidak menyukai 

penanganan dan konsumsi suatu makanan atau 

beberapa makanan tertentu oleh seseorang, kelompok 

social atau sub kelompok.Pantangan meruakan bagian 

dalam sistem kepercayaan dan praktek atas pangan 

(food beliefs and practices system). Pantangan atau tabu 

atas pangan tertentu merupakan bagian dari konsep 



Buku Ajar Ekologi Pangan dan Gizi 

Program Studi Kesehatan Masyarakat FK ULM 

58 

 

social yang berlaku dalam suatu masyarakat dapat 

mempengaruhi pendistribusian makanan didalam 

keluarga, oleh karenanya memiliki implikasi penting 

dalam status gizi keluarga dan masyarakat. 

1) Kepercayaan pada tradisi 

Lingkungan budaya yang berkaitan dengan pantangan 

makan biasanya meliputi nilai-nilai kehidupan rohani 

dan kewajiban-kewajiban social. Pada masyarakat 

Jawa: Kepercayaan bahwa nilai-nilai spiritual yang 

tinggi akan dapat dicapai oleh seorang ibu atau 

anaknya apabila sanggup memenuhi pantangan dalam 

makanannya. Misalnya “mutih”. Pada masyarakat asli 

Kalimantan Timur: ibu rumah tangga 

mempertahankan tradisi pasca melahirkan bayi selama 

empat puluh hari hanya boleh mengonsumsi nasi 

dengan ikan kering yang dibakar, berpantang makan 

sayur dan makanan yang digoreng dengan alas an 

untuk mengeringkan Rahim dan menjaga darah putih 

agar tidak naik kekepala yang berakibat pusing-pusing. 

Pada masyarakat Dayak: tidak mengonsumsi buah-
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buahan yang kembar dempit seperti buah pisang, 

kuning telur kembar dengan alas an jika dikonsumsi 

akan berakibat melahirkan anak kembar siam.  

2) Prioritas makan 

Beberapa anggota keluarga di masyarakat terutama 

perempuan mendahulukan pria untuk mengkonsumsi 

makanan didalam rumah tangga karena menghormati 

status yang terjalin dalam keluarga daripada 

kebutuhan akan gizinya. Prioritas makan ini tentunya 

menyebabkan tidak terdistribusinya makanan dengan 

baik didalam rumah tangga yang berakibat anggota 

rumah tangga terancam rawan pangan.  

3) Kepercayaan tentang “sehat-sakit” 

Pada beberapa wilayah, masyarakat budaya 

menganggap gangguan kesehatan sama halnya 

dengan kejadian bencana alam. Penyakit dianggap 

sebagai bencana yang diturunkan oleh Yang Maha 

Kuasa atau akibat ilmu hitam, tidak dibawa ke klinik 

kesehatan tetapi kedukun yang dianggap biasa 

menarik kembali bencana atau ilmu hitam yang 
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menimpa anaknya. Kondisi demikian tentunya 

menghambat program peningkatan kesehatan 

masyarakat.  

4) Asosiasi emosional 

Pada beberapa anggota masyarakat yang memelihara 

ternak seperti ayam, kambing, sapi telah tumbuh 

saling kasih saying dengan ternaknya sehingga tidak 

sampai hati untuk memakan dagingnya. Ikatan 

emosional yang terjadi menimbulkan rasa berpantang 

terhadap ternak yang dipelihara. Oleh karenanya, jika 

tujuan beternak untuk meningkatkan konsumsi 

protein tidak tercapai, Kenyataanya terganti dengan 

tujuan ekonomi karena produksi ternak terpaksa 

terjual untuk memenuhi kebutuhan lainnya dan 

menggantikan sumber protein yang lebih murah atau 

rendah mutunya.  

3. Faktor Ekonomi 

a. Pendapatan 

Pendapatan merupakan factor yang paling 

menentukan kualitas dan kuantitas makanan. Adanya 
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hubungan yang jelas antara pendapatan dan status gizi. 

Pendapatan yang rendah merupakan rintangan yang 

mengakibatkan orang tidak mampu membeli pangan dalam 

jumah yang cukup, sehingga jika kurang pandai dalam 

memilih makanan berakibat pada mutu makanan dan 

kanekaragaman asupan zat gizi yang kurang yang pada 

akhirnya berdampak pada status gizi seseorang.  

b. Pengeluaran untuk pangan  

Hubungan pengeluaran dengan konsumsi zat gizi 

makro tidak saja terjadi antar kelompok penduduk tetapi juga 

terjadi didalam kelompok yang sama yang mengalami fluktasi 

pendapatan. Pendapatan keluarga per kapita yang 

berfluktuasi sepanjang tahun berbanding lurus dengan 

fluktuasi pengeluaran untuk makanan. Hasil penelitian di 

Jawa Barat menunjukkan bajwa pola alokasi pengeluaran 

untuk konsumsi makanan bervariasi tergantung dari jumlah 

anggota keluarga,  periodepencacahan dan potensi desa. 

Proporsi pengeluaran pangan merupakansalah satu  indicator 

untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, semakin tinggi 



Buku Ajar Ekologi Pangan dan Gizi 

Program Studi Kesehatan Masyarakat FK ULM 

62 

 

proporsi pengeluaran pangan relatif rendah tingkat 

kesejahteraan penduduknya. 

 
LATIHAN SOAL 

PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL : 

I. Untuk option jawaban abjad, petunjuknya yaitu : 
Pilihlah jawaban pertanyaan yang paling tepat atau 
saudara anggap benar dengan memberikan tanda  
silang (x) pada  lembar jawaban 

II. Untuk option jawaban angka, pilihlah dengan 
ketentuan: 
A = jika jawaban 1, 2 dan 3 benar 
B = jika jawaban 1 dan 3 benar 
C = jika jawaban  2 dan 4 benar 
D = jika jawaban  4 saja benar 
E = jika jawaban semua benar/salah 

 

Soal: 

1. Budaya konsumsi pangan adalah.… 
a. Sikap terhadap makanan yang telah menjadi 

kebiasaan makan sehari-hari secara turun temurun 
b. Perilaku masyarakat yang memiliki pantangan 

terhadap makanan yang selalu dapat menyebabkan 
dampak negative terhadap status gizi 

c. Kesukaan terhadap makanan tertentu 
d. Kepercayaan terhadap bahan makanan yang dijadikan 

rujukan bagi keluarga untuk dikonsumsi 
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2. Pantangan makan adalah.... 

a. Suatu sikap negatif yang lebih kuat terhadap 
penggunaan makanan 

b. Bahan makanan yang memiliki nilai magis 
c. Diet yang diterapkan oleh masyarakat 
d. Bahan makanan yang sengaja dikurangi 

3. Komponen faktor budaya yang mempengaruhi konsumsi 
makanan dan status gizi adalah…. 
1. Kepercayaan pada tradisi 
2. Prioritas makan 
3. Kepercayaan “sehat-sakit” 
4. Asosiasi Emosional 

4. Komponen faktor ekonomi yang mempengaruhi 
konsumsi makanan dan status gizi, yaitu: 
1. Pendapatan  
2. Jenjang pendidikan 
3. Pengeluaran untuk makanan 
4. Daya terima terhadap makanan 

5. Faktor-faktor sosial yang dominan mempengaruhi 
konsumsi pangan rumah tangga, yaitu: 
1. Ukuran keluarga 
2. Pendidikan kepala keluarga 
3. Pengetahuan gizi ibu rumah tangga 
4. Daya terima terhadap makanan 
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BAB VI 

PERMASALAHAN DALAM BIDANG PANGAN DAN GIZI 

Tujuan Instruksional Umum: 

Setelah mengikuti perkuliahan pada materi ini 

mahasiswa mampu menjelaskan tentang permasalahan 

dalam bidang pangan dan gizi 

Tujuan Intruksional Khusus: 

Setelah mendapatkan perkuliahan ini mahasiswa dapat 

menjelaskan: 

a. Jenis-jenis permasalahan pangan  

b. Jenis-jenis maslaah gizi mikro dan makro 

c. Determinan masalah pangan 

d. Determinan masalah gizi 

 
Materi Pembelajaran 

A. Permasalahan Pangan 

Permasalahan pangan didefinisikan sebagai suatu 

kondisi ketidakmampuan untuk memperoleh pangan yang 

cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan beraktivitas dengan 

baik untuk sementara waktu dalam jangka panjang. Ada dua 
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jenis permasalahan pangan, yaitu yang bersifat kronis dan 

bersifat sementara. Permasalahan pangan kronis merupakan 

kondisi kurang pangan (untuk tingkat rumah tangga berarti 

kepemilikan pangan lebih sedikit daripada kebutuhan dan 

untuk tingkat individu konsumsi pangan lebih rendah dari 

pada kebutuhan biologis) yang terjadi sepanjang waktu. 

Sedangkan permasalahan pangan kronis mencakup 

permasalahan pangan musiman. Permasalahan ini terjadi 

karena adanya keterbatasan ketersediaan pangan oleh 

rumah tangga, terutama masyarakat yang berada di 

pedesaan (Soemarno, 2012).  

Berdasarkan aspek penyediaan pangan, permasalahan 

pangan di Indonesia adalah sebagai berikut (Badan 

Ketahanan Pangan, 2014): 

1. Semakin terbatasnya ketersediaan lahan pertanian 

pangan karena alih fungsi lahan pertanian pangan ke non 

pangan  

2. Degradasi lingkungan yang menurunkan sumber daya air 

untuk  pertanian 
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3. Pengaruh perubahan iklim ekstrem terhadap sektor 

pertanian  (produksi dan produktivitas) 

4. Lemahnya kelembagaan petani dan kecenderungan 

petani  bekerja sendiri-sendiri 

5. Ketidakseimbangan akses terhadap sumber daya, modal, 

dan teknologi antar wilayah,  

6. Tingginya prosporsi kehilangan hasil pertanian dan 

pemborosan pangan (30% dari total produksi pangan).  

7. Tidak berkembangnya industri pengolahan dan 

penciptaan nilai tambah produk primer pertanian  

8. Tidak berkembangnya sektor jasa penunjang pertanian 

9. Belum memadainya prasarana dan sarana transportasi 

baik darat dan terlebih antar pulau, sehingga 

meningkatkan biaya distribusi pangan 

10. Buruknya infrastruktur yang menghubungkan sentra  

produksi dengan kota 

11. Buruknya kelembagaan pasar dan tingginya biaya 

transaksi 

12. Waktu panen tidak merata antar waktu dan daerah 
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13. Lokasi sentra produksi bahan pangan masih terpusat di  

beberapa wilayah 

14. Cadangan pangan pemerintah masih terbatas (hanya 

beras) 

Sedangkan pada aspek konsumsi permasalahan pangan 

yang ditemui adalah sebagai berikut (Dewan Ketahanan 

Pangan, 2014): 

1. Peningkatan populasi global khususnya di kawasan Asia 

dan di antaranya 75 % berada di negara berkembang.  

2. Laju pertumbuhan rata-rata di Indonesia sebesar 1,38% 

per  tahun, dengan jumlah penduduk tahun  2013 

mencapai 248,82 Juta Jiwa.  

3. Meningkatnya rata–rata pendapatan per kapita di negara 

Asia sehingga meningkatkan permintaan pangan dari 

segi kuantitas, kualitas, dan keamanan pangan.  

4. Perubahan struktur demografis dan urbanisasi 

5. Meningkatnya jumlah wanita yang bekerja sehingga 

meningkatkan kebutuhan akan makanan olahan. 
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6. Peningkatan kebutuhan bahan pangan sebagai sumber  

energi, pakan, dan kegunaan industri (penyebab 

volatilitas harga pangan) 

7. Ketergantungan konsumsi pada salah satu jenis bahan 

pangan (beras) sangat tinggi, dan belum optimalnya 

pemanfaatan pangan lokal untuk konsumsi pangan 

harian 

8. Proporsi jumlah penduduk rawan pangan masih cukup 

besar dan cenderung meningkat 

9. Masih terjadinya kasus keracunan akibat penggunaan 

bahan  kimia berbahaya pada makanan sehingga 

menimbulkan rendahnya ketahanan pangan masyarakat  

10. Rendahnya kualitas dan kuantitas pola konsumsi pangan 

penduduk, karena pengetahuan, budaya dan kebiasaan 

makan masyarakat kurang mendukung konsumsi pangan 

yang B2SA 

11. Skor PPH cenderung mengalami penurunan dan dikelola 

oleh pemerintah pusat), sementara cadangan 

pemerintah daerah dan masyarakat belum berkembang, 
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termasuk belum optimalnya pemanfaatan dan 

pengelolaan lumbung pangan masyarakat. 

B. Permasalahan Gizi Mikro dan Makro 

Secara umum di Indonesia terdapat dua masalah gizi 

utama yaitu kurang gizi makro dan kurang gizi mikro. Kurang 

gizi makro pada dasarnya merupakan gangguan kesehatan 

yang disebabkan oleh kekurangan asupan energi dan protein. 

Masalaha gizi makro adalah masalah gizi yang utamanya 

disebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan 

asupan energi dan protein. Kekurangan zat gizi makro 

(kekurangan atau ketidak seimbangan asupan energi dan 

protein) umumnya disertai dengan kekurangan zat gizi mikro 

(vitamin dan mineral) (Almatsier, 2001) 

Sumber daya manusia merupakan syarat mutlak menuju 

pembangunan disegala bidang. Status gizi merupakan salah 

satu faktor yang sangat berpengaruh pada kualitas sumber 

daya manusia terutama terkait dengan kecerdasan, 

produktivitas, dan kreativitas sumber daya manusia. 

Sementara itu, di Indonesia masih menghadapi empat 

masalah gizi utama yaitu kurang kalori protein dan obesitas 
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(masalah gizi ganda), kurang Vitamin A, gangguan akibat 

kurang iodium (GAKI), anemia zat besi (Almatsier, 2001).  

Jenis-jenis permasalahan gizi mikro dan makro dapat 

dipaparkan sebagai berikut: 

1. Masalah Gizi Makro 

Masalah gizi makro dapat dibagi menjadi berikut 

(Proverawati, 2010): 

a. Kekurangan Energi dan Protein 

Kekurangan asupan energi akan mengakibatkan berat 

badan akan menjad berkurang dari berat badan yang ideal. 

Penelitian menunjukkan bayi yang menderita KEP pada 

tingkat dini, berat badannya tidak akan bertambah dalam 

jangka waktu tertentu, bahkan kemudian menurun. Anak 

menjadi malas, kurang gairah bermain, dan suka menyendiri. 

Akibat berat pada bayi dinamakan marasmus dan apabila 

disertai kekurangan protein disebut kwarshiorkor. Akibat 

yang terjadi karena KEP secara umum adalah sebagai berikut: 

1) Sering terserang penyakit, dan enyakit yang diderita 

kan senakin parah 

2) Pertumbuhan tubuh anak tidak sempurna 
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3) Perkembangan fisik dan mental terhambat, 

menyebabkan IQ rendah serta produktivitas belajar 

berkurang 

4) Jika keadaannya parah dapat menyebabkan kematian 

Pada keadaan Marasmus ciri khas yang dapat dilihat 

adalah sebagai berikut: 

a) Anak sangat kurus 

b) Wajah seperti orang tua 

c) Cengeng dan rewel 

d) Rambut tipis, jarang dan kusam 

e) Kulit keriput 

f) Tulang iga tampak jelas 

g) Pantat kendur dan keriput 

h) Perut cekung 

Pada keadaan Kwarshiorkor ciri khas yang dapat dilihat 

adalah sebagai berikut: 

a) Wajah bulat dan sembab 

b) Cengeng dan rewel 

c) Rambut tipis, jarang, kusan, warna rambut jagung dan 

bila dicabut tidak sakit 



Buku Ajar Ekologi Pangan dan Gizi 

Program Studi Kesehatan Masyarakat FK ULM 

72 

 

d) Kedua punggung kaki bengkak 

e) Bercak merah kehitaman di tungkai atau di pantat 

Sedangkan apabila sang anak mengalami Marasmik-

kwasiorkor maka ciri khas yang dapat dilihat adalah sebagai 

berikut: 

a) Anak sangat kurus 

b) Wajah seperti orang tua atau bulat dan sembab 

c) Cengeng dan rewel 

d) Tidak bereaksi terhadap rangsangan, apatis 

e) Rambut tipis, jarang, kusan, warna rambut jagung dan 

bila dicabut tidak sakit 

f) Kulit keriput 

g) Tulang iga tampak jelas (iga gambang) 

h) Pantat kendur dan keriput 

i) Perut cekung atau buncit 

j) Bengkak pada punggung kaki yang berisi cairan 

(edema) dan bila ditekan lama kembali 

k) Bercak kehitaman di tungkai dan pantat 
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b. Obesitas 

Obesitas disebabkan oleh ketidakseimbangan antara 

konsumsi kalori dan kebutuhan energi, dimana konsumsi 

terlalu berlebih dibandingkan dengan kebutuhan pemakaian 

energy.  Kelebihan energi didalam tubuh disimpan dalam 

bentuk jaringan lemak. Pada keadaan normal, jaringan lemak 

ditimbun di beberapa tempat tertentu, diantaranya di 

jaringan subkutan dan di dalam jaringan tirai usus. Jaringan 

lemak subkutan di daerah dinding perutbagian depan mudah 

terlihat menebal pada seorang yang menderita obesitas 

(Proverawati, 2010) 

Kegemukan dapat disebabkan oleh kebanyakan makan 

dalam hal ini adalah berlebihan mengkonsumsi karbohidrat, 

lemak, maupun protein. Sesorang disebut menderita obesitas 

apabila berat badannya melebihi 15% pada laki-laki dan 20% 

pada wanita dari berat badan ideal menurut umurnya. 

Kegemukan atau obesitas dapat menyebabkan gangguan 

dalam fungsi tubuh seperti penyakit-penyakit kardiovaskuler 

dan jenis penyakit lainnya hinggadilaporkkan bahwa jangka 

hidup (live span) memendek (Proverawati, 2010).  



Buku Ajar Ekologi Pangan dan Gizi 

Program Studi Kesehatan Masyarakat FK ULM 

74 

 

 
2. Masalah Gizi Mikro 

Masalah gizi mikro dapat dibagi menjadi berikut 

(Proverawati, 2010): 

a. Anemia Gizi Besi  

Anemia merupakan suatu keadaan dimana kadar 

hemoglobin (Hb) dalam darah lebih rendah daripada nilai 

normal. Anemia gizi besi merupakan masalah gizi mikro 

terbesar di Indonesia dimana terjadi pada kelompok balita, 

anak sekolah, ibu hamil, wanita, dan laki-laki dewasa. Gejala 

umum anemia adalah pucat, cepat pusing, nafsu makan 

kurang, tidak bertenaga, sesak nafas, selain itu terjadi 

gangguan epitel pada kuku, mulut, lidah, lambung dan 

selaput mata.  

Anemia gizi besi dapat terjadi karena: 

1) Kurangnya intake zat besi dari makanan seperti ikan, 

daging, hati, dan sayuran hijau tua. 

2) Meningkatnya kebutuhan tubuh akan besi, yaitu 

ketika masa pertumbuhan, kehamilan, ataupun pada 

penderita penyakit menahun. 
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3) Meningkatnya pengeluaran zat besi dari tubuh oleh 

karena perdarahan, cacingan dan menstruasi.  

Dampak yang ditimbulkan dari anemia yaitu sebagai berikut: 

1) Anak-anak: Menurunkan kemampuan dan konsentrasi 

belajar, menghambat pertumbuhan fisik dan 

perkembangan kecerdasan otak, serta meningkatkan 

risiko menderita penyakit infeksi karena daya tahan 

tubuh menurun. 

2) Wanita: Anemia akan menurunkan daya tahan tubuh 

sehingga mudah sakit, menurunkan produktivitas 

kerja, serta menurunkan kebugaran. 

3) Remaja putri: menurunkan kemampuan dan 

konsentrasi belajar, mengganggu pertumbuhan 

sehingga tinggi badan tidak mencapai optimal, 

menurunkan kemampuan fisik olahragawati, serta 

mengakibatkan muka pucat. 

4) Ibu hamil: Menimbulkan perdarahan sebelum atau 

saat persalinan, meningkatkan risiko melahirkan Bayi 

dengan Berat Lahir Rendah atau BBLR (<2,5 kg), Pada 
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anemia berat, bahkan dapat menyebabkan kematian 

ibu dan/atau bayinya 

b. Kekurangan Vitamin A (KVA) 

Salah satu masalah gizi pada anak yang perlu mendapat 

perhatian adalah defisiensi atau kekurangan vitamin A. 

Kekurangan vitamin A ini merupakan penyebab utama 

kebutaan di Indonesia. Selain itu, seringkali ditemukan jika 

anak menderita kekurangan kalori protein (KKP), maka anak 

itu juga sekaligus menderita kekurangan vitamin A. 

Vitamin  A merupakan suatu zat organik yang 

digunakan oleh tubuh untuk pemeliharaan epitel selaput 

lendir, ketajaman penglihatan dan pencegahan terjadinya 

infeksi. Vitamin A berperan dalam penglihatan membuat kita 

bisa melihat dalam cahaya redup, dan juga turut berperan 

memberi kekebalan tubuh. Vitamin A memegang peranan 

penting untuk pemeliharaan sel kornea dan epitel dari 

penglihatan, metabolisme umum dan proses reproduksi, 

membantu melindungi tubuh terhadap kanker. Untuk 

kesehatan jaringan tubuh, vitamin A mempercepat proses 

penyembuhan luka. Dalam kegiatan pertumbuhan dan 
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perkembangan jaringan epitelial, vitamin A mempertahankan 

kesehatan dan struktur kulit, rambut dan gigi. Beberapa 

penyakit kulit seperti jerawat dan psoriasis adalah sebagai 

akibat kekurangan vitamin A. 

Selanjutnya juga diketahui peranan vitamin A sebagai 

antioxidant, yang membantu merangsang dan memperkuat 

daya tahan tubuh dalam meningkatkan aktivitas sel 

pembunuh kuman (natural killer cell), memproduksi limfosit, 

fagositis dan antibody. Bahkan kegunaan vitamin A termasuk 

memperkuat kekebalan selular (sistem sel) yang 

menghancurkan sel kanker. Selain itu vitamin A mencegah 

dan memperbaiki penciutan kelenjar timus (kelenjar utama 

yang berperan dalam sistem imun) yang terjadi sebagai 

akibat stress kronis. Fungsi tubuh lain yang dibantu oleh 

vitamin A antara lain adalah reproduksi, pembuatan dan 

aktivitas hormon adrenalin, pembuatan dan aktivitas hormon 

tyroid, mempertahankan struktur dan fungsi sel-sel saraf, 

menjaga kekebalan tubuh pada umumnya, serta 

memperbarui sel jaringan tubuh. 
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Terjadinya kekurangan vitamin A berkaitan dengan 

berbagai faktor dalam hubungan yang kompleks seperti 

halnya dengan masalah kekurangan kalori protein (KKP). 

Makanan yang rendah dalam vitamin A biasanya juga rendah 

dalam protein, lemak dan hubungannya antara hal-hal ini 

merupakan faktor penting dalam terjadinya kekurangan 

vitamin A. Kekurangan vitamin A bisa disebabkan seorang 

anak kesulitan mengonsumsi vitamin A dalam jumlah yang 

banyak, kurangnya pengetahuan orangtua tentang peran 

vitamin A dan kemiskinan. Sedangkan untuk mendapatkan 

pangan yang difortifikasi bukan hal yang mudah bagi 

penduduk yang miskin. Karena, harga pangan yang 

difortifikasi lebih mahal daripada pangan yang tidak 

difortifikasi. 

Beberapa penyakit yang mempengaruhi kemampuan 

usus dalam menyerap lemak dan vitamin  yang larut dalam 

lemak, meningkatkan resiko terjadinya kekurangan vitamin A. 

Pembedahan pada usus atau pankreas juga akan memberikan 

efek kekurangan vitamin A. Bayi-bayi yang tidak mendapat 

ASI mempunyai risiko lebih tinggi untuk menderita 
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kekurangan vitamin A , karena ASI merupakan sumber 

vitamin A yang baik. 

Kekurangan vitamin A sering terjadi pada anak balita. 

Gejala yang sering mendapat perhatian adalah gangguan 

pada penglihatan anak, selanjutnya gangguan kesehatan 

lainnya dapat juga diidentifikasi sebagai akibat kekurangan 

Vitamin A.  Berikut adalah gejala dan tanda kekurangan 

vitamin A: 

1) Gejala pertama dari kekurangan vitamin A biasanya 

adalah rabun senja. Kemudian akan timbul pengendapan 

berbusa (bintik Bitot) dalam bagian putih mata (sklera) 

dan kornea bisa mengeras dan membentuk jaringan 

parut (xeroftalmia), yang bisa menyebabkan kebutaan 

yang permanen. 

2) Malnutrisi pada masa anak-anak (marasmus dan 

kwashiorkor), sering disertai dengan xeroftalmia; bukan 

karena kurangnya vitamin A dalam makanan, tetapi juga 

karena kekurangan kalori dan protein menghambat 

pengangkutan vitamin A. 
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3) Kulit dan lapisan paru-paru, usus dan saluran kemih bisa 

mengeras. 

4) Kekurangan vitamin A juga menyebabkan peradangan 

kulit (dermatitis) dan meningkatkan kemungkinan 

terkena infeksi. 

5) Beberapa penderita mengalami anemia. 

6) Kulit menjadi kering, gatal dan kasar. 

7) Rambut dapat terjadi kekeringan dan gangguan 

pertumbuhan rambut dan kuku. 

8) Gangguan pertumbuhan pada anak-anak. 

c. Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) 

Gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY) 

merupakan defisiensi yodium yang berlangsung  lama akibat 

dari pola konsumsi pangan yang kurang mengkonsumsi 

yodium sehingga akan mengganggu fungsi kelenjar tiroid, 

yang secara perlahan menyebabkan kelenjar membesar 

sehingga menyebabkan gondok. Yodium sendiri adalah 

adalah sejenis mineral yang terdapat di alam, baik di tanah 

maupun di air, merupakan zat gizi mikro yang diperlukan 

untuk pertumbuhan dan perkembangan mahluk hidup. 
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Dalam tubuh manusia Yodium diperlukan untuk membentuk 

Hormon Tiroksin yang berfungsi untuk mengatur 

pertumbuhan dan perkembangan termasuk kecerdasan mulai 

dari janin sampai dewasa. 

GAKY dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara 

lain: 

1) Defisiensi Iodium dan  Iodium Excess. Defisiensi 

iodium merupakan sebab pokok terjadinya masalah 

GAKI.  Hal ini disebabkan karena kelenjar tiroid 

melakukan proses adaptasi fisiologis terhadap 

kekurangan unsur iodium dalam makanan dan 

minuman yang dikonsumsinya.  Iodium Excess terjadi 

apabila iodium yang dikonsumsi cukup besar secara 

terus menerus, seperti yang dialami oleh masyarakat 

di Hokaido (Jepang) yang mengkonsumsi ganggang 

laut dalam jumlah yang besar.  Bila iodium dikonsumsi 

dalam dosis tinggi akan terjadi hambatan 

hormogenesis, khususnya iodinisasi tirosin dan proses 

coupling. 
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2) Lokasi (Geografis dan non geografis). Faktor lokasi 

dapat berpengaruh terhadap kejadian GAKY, hal ini 

disebabkan kandungan yodium yang berbeda di setiap 

daerah. Penderita GAKY secara umum banyak 

ditemukan di daerah perbukitan atau dataran tinggi, 

karena yodium yang berada dilapisan tanah paling 

atas terkikis oleh banjir atau hujan dan berakibat 

tumbuh-tumbuhan, hewan dan air di wilayah ini 

mengandung yodium rendah bahkan tidak ada. 

3) Asupan Energi dan Protein. Gangguan akibat 

kekurangan yodium secara tidak langsung dapat 

disebabkan oleh asupan energi yang rendah, karena 

kebutuhan energi akan diambil dari asupan protein. 

Protein (albumin, globulin, prealbumin) merupakan 

alat transport hormon tiroid. Protein transport 

berfungsi mencegah hormon tiroid keluar dari sirkulasi 

dan sebagai cadangan hormon. Dengan adanya 

defisiensi protein dapat berpengaruh terhadap 

berbagai tahap dalam sintesis hormon tiroid terutama 

tahap transportasi hormone.  
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4) Pangan Goitrogenik. Zat goitrogenik adalah senyawa 

yang dapat mengganggu struktur dan fungsi hormon 

tiroid secara langsung dan tidak langsung. Secara 

langsung zat goitrogenik menghambat uptake yodida 

anorganik oleh kelenjar tiroid. Seperti tiosianat dan 

isotiosianat menghambat proses tersebut karena 

berkompetisi dengan yodium. Ada dua jenis zat 

goitrogenik yang berasal dari bahan pangan yaitu a) 

Tiosianat terdapat dalam sayuran kobis, kembang kol, 

sawi, rebung, ketela rambat dan jewawut, singkong; 

dan b) Isotiosianat terdapat pada kubis. 

5) Genetik. Faktor genetik dalam hal ini merupakan 

variasi individual terhadap kejadian GAKY dan 

mempunyai kecenderungan untuk mengalami 

gangguan kelenjar tiroid. Faktor genetik banyak 

disebabkan karena keabnormalan fungsi faal kelenjar 

tiroid. Penyebab genetik lain adalah sejumlah cact 

metabolic yang diturunkan, yang melukiskan 

kepentingan berbagai tahapan dalam biosintesis 

hormon tiroid. Cacat ini adalah cacat pada 
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pengangkutan yodium, cacat pada iodinasi, cacat 

perangkaian, defisiensi deiodinasi, dan produksi 

protein teriodinasi yang abnormal. 

Gejala yang sering tampak sesuai dengan dampak yang 

ditimbulkan, antara lain adalah sebagai berikut : 

1) Reterdasi mental 

2) Gangguan pendengaran 

3) Gangguan bicara 

4) Hipertiroid (Pembesaran Kelenjar Tiroid/Gondok) 

5) Kretinisme biasanya pada anak-anak 

GAKY tidak hanya menyebabkan pembesaran kelenjar 

gondok tetapi juga berbagai macam gangguan lain. 

Kekurangan yodium pada ibu yang sedang hamil dapat 

menyebabkan abortus, lahir mati, kelainan bawaan pada bayi, 

meningkatkan angka kematian prenatal, melahirkan bayi 

keratin. Kekurangan yodium yang diderita anak-anak 

menyebabkan pembesaran kelenjar gondok, gangguan fungsi 

mental, dan perkembangan fisik. 

Pada orang dewasa berakibat pada pembesaran 

kelenjar gondok, hipotiroid, dan gangguan mental. 
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Kekurangan yodium pada tingkat berat dapat mengakibatkan 

cacat fisk dan mental, seperti tuli, bisu tuli, pertumbuhan 

badan terganggu, badan lemah, kecerdasan dan 

perkembangan mental terganggu. Akibat yang sangat 

merugikan adalah lahirnya anak kretin. Kretin adalah keadaan 

seseorang yang lahir di daerah endemic dan memiliki dua 

atau lebih kelainan-kelainan berikut: 

1) Perkembangan mental terhambat. 

2) Pendengaran terganggu dan dapat menjadi tuli. 

3) Perkembangan saraf penggerak terhambat, bila berjalan 

langkahnya khas, mata juling, gangguan bicara sampai 

bisu dan reflek fisiologi yang meninggi. 

C. Determinan Masalah Pangan 

Permasalahan pangan terjadi jika suatu rumah tangga, 

masyarakat atau daerah tertentu mengalami ketidak-cukupan 

pangan untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi 

pertumbuhan dan kesehatan seluruh individu anggota 

keluarganya. Ada tiga hal penting yang mempengaruhi 

tingkat permasalahan pangan, yaitu (Dewan Ketahanan 

Pangan, 2009): 



Buku Ajar Ekologi Pangan dan Gizi 

Program Studi Kesehatan Masyarakat FK ULM 

86 

 

1. Kemampuan penyediaan pangan kepada individu/rumah; 

2. Kemampuan individu / rumah tangga untuk 

mendapatkan pangan; 

3. Proses distribusi dan pertukaran pangan yang tersedia 

dengan sumber daya yang dimiliki oleh individu/rumah 

tangga. 

Ketiga hal tersebut, pada kondisi terjadinya permasalahan 

pangan yang akut atau kronis dapat muncul secara stimultan 

dan bersifat relatif permanen. Sedangkan pada kasus 

permasalahan pangan musiman dan sementara, faktor yang 

berpengaruh hanya salah satu atau dua faktor yang tidak 

permanen. 

Permasalahan pangan yang muncul tidak hanya persoalan 

produksi pangan semata, namun  juga merupakan masalah 

multidimensional,  yakni juga mencakup masalah pendidikan, 

tenaga kerja, kesehatan, kebutuhan dan prasarana fisik. 

Permasalahan pangan tidak hanya ditentukan oleh tiga pilar 

tersebut namun oleh sejumlah faktor berikut (Dewan 

Ketahanan Pangan, 2009): 
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1. Sumber Daya Lahan. Menurut staf khusus dari Badan 

Pertanahan Nasional (BPN), lahan sawah terancam 

semakin cepat berkurang, walaupun sebenarnya lahan 

yang secara potensial dapat digunakan, belum digunakan 

masih banyak. Alasannya, pencetakan sawah baru 

menemui banyak kendala, termasuk biayanya yang 

mahal, sehingga tambahan lahan pertanian setiap tahun 

tidak signifikan dibandingkan dengan luas areal yang 

terkonversi untuk keperluan non-pertanian. Ironisnya, 

laju konversi lahan pertanian tidak bisa dikurangi, bahkan 

terus meningkat dari tahun ke tahun, sejalan dengan 

pesatnya urbanisasi (yang didorong oleh peningkatan 

pendapatan per kapita dan imigrasi dari perdesaan ke 

perkotaan), dan industrialisasi. 

2. Infrastruktur. Menurut analisis Khomsan (2008), 

lambannya pembangunan infrastruktur  ikut berperan 

menentukan pangsa sektor pertanian dalam mendukung 

ketahanan pangan.  Pembangunan infrastruktur 

pertanian sangat penting dalam mendukung produksi 

pangan yang mantap. Perbaikan infrastruktur  pertanian 
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seyogyanya terus dilakukan sehingga tidak menjadi 

kendala penyaluran produk pertanian dan tidak 

mengganggu arus pendapatan ke petani. Sistem dan 

jaringan Irigasi (termasuk  bendungan dan waduk) 

merupakan bagian penting dari infrastruktur pertanian. 

Ketersediaan jaringan irigasi yang baik, diharapkan dapat 

meningkatkan volume produksi dan kualitas komoditas 

pertanian, terutama tanaman pangan. 

3. Teknologi dan Sumber Daya Manusia. Teknologi dan 

SDM merupakan dua faktor produksi yang sifatnya 

komplementer, dan ini berlaku di semua sektor, 

termasuk pertanian. Kualitas SDM di sektor pertanian 

sangat rendah jika dibandingkan di sektor-sektor 

ekonomi lainnya seperti industri manufaktur, keuangan, 

dan jasa. Berdasarkan Sensus Pertanian 2003, lebih dari 

50% dari jumlah petani adalah dari kategori 

berpendidikan rendah, kebanyakan hanya sekolah dasar 

(SD). Rendahnya pendidikan formal ini tentu sangat 

berpengaruh terhadap kemampuan petani Indonesia 

mengadopsi teknologi-teknologi baru, termasuk 
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menggunakan traktor dan mesin pertanian lainnya secara 

efisien. 

4. Energi. Energi sangat penting untuk kegiatan pertanian 

lewat dua jalur, yakni langsung dan tidak langsung. Jalur 

langsung adalah energi seperti listrik atau bahan bakar 

minyak (BBM) yang digunakan oleh petani dalam 

kegiatan bertaninya, misalnya dalam menggunakan 

traktor. Sedangkan lewat jalur tidak langsung adalah 

energi yang digunakan oleh pabrik pupuk dan pabrik 

yang membuat input-input lainnya dan alat-alat 

transportasi dan komunikasi 

5. Modal. Keterbatasan modal menjadi salah satu penyebab 

rapuhnya ketahanan pangan di Indonesia. Diantara 

sektor-sektor ekonomi, pertanian yang selalu paling 

sedikit mendapat kredit dari perbankan (dan juga dana 

investasi) di Indonesia. Kekurangan modal juga menjadi 

penyebab banyak petani tidak mempunyai mesin giling 

sendiri. Padahal jika petani mempunyai mesin sendiri, 

artinya rantai distribusi bertambah pendek sehingga 

kesempatan lebih besar bagi petani untuk mendapatkan 
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lebih banyak penghasilan. Berdasarkan SP 2003, tercatat 

hanya sekitar 3,06% dari jumlah petani yang pernah 

mendapatkan kredit bank, sedangkan sisanya membiayai 

kegiatan bertani dengan menggunakan uang sendiri. 

6. Lingkungan Fisik/Iklim. Dampak pemanasan global 

diduga juga berperan dalam menyebabkan krisis pangan 

dunia, termasuk di Indonesia, karena pemanasan global 

menimbulkan periode musim hujan dan musim kemarau 

yang semakin tidak menentu. Pola tanam dan estimasi 

produksi pertanian serta persediaan stok pangan menjadi 

sulit diprediksi dengan akurat. Pertanian pertanian 

pangan, merupakan sektor yang paling rentan terhadap 

dampak perubahan iklim, khususnya yang 

mengakibatkan musim kering berkepanjangan; hal ini 

karena pertanian pangan di Indonesia masih sangat 

mengandalkan pada pertanian sawah yang memerlukan 

banyak air. Dampak langsung dari pemanasan global 

terhadap pertanian di Indonesia adalah penurunan 

produktivitas dan tingkat produksi sebagai akibat 

terganggunya siklus air karena perubahan pola hujan dan 
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meningkatnya frekuensi anomali cuaca ekstrim, dapat 

mengakibatkan pergeseran waktu, musim, dan pola 

tanam. 

D. Determinan Masalah Gizi 

Terdapat 6 faktor yang mempengaruhi masalah gizi, 

yaitu sebagai berikut (Lingga, 2010): 

1. Faktor manusia 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi tubuh 

manusia, yaitu Usia, Jenis kelamin, Ras, Sosial ekonomi, 

Penyakit-penyakit terdahulu, Cara Hidup, Hereditas, Nutrisi, 

Imunitas. 

2. Faktor sumber/Agent 

Kondisi pejamu yang mengalami kekurangan ataupun 

kelebihan nutrisi dapat mengganggu keseimbangan tubuh 

sehingga menyebabkan munculnya penyakit.  

3. Faktor lingkungan/environment (fisik, biologis, ekonomi, 

bencana alam) 

Terdiri dari Lingkungan biologis, fisik, sosial, ekonomi. 

Mempunyai pengaruh & peranan yang penting dalam 

interaksi antara manusia. Hubungan dengan permasalahan 
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gizi, yaitu: daerah dimana buah-buahan & sayur mayur tidak 

selalu tersedia, Tumbuh-tumbuhan yang mengandung zat gizi 

sebagai tempat bermukim vector, penduduk yang padat, 

perang menyebabkan kemiskinan dan perpindahan 

penduduk, dan bencana alam. 

4. Ketersediaan bahan makanan yang kurang dipasaran 

Krisis Ekonomi yang berkepanjangan dan Kegagalan 

produksi pertanian, Ketersediaan bahan makanan yang 

kurang ditingkat rumah tangga/individu: Keadaan sosial 

ekonomi kurang memadai, Daya beli yang kurang/menurun, 

Tingkat pengetahuan yang kurang, dan Kebiasaan/budaya 

yang merugikan 

5. Penyakit Infeksi 

Telah lama diketahui adanya interaksi sinergistis antara 

malnutrisi dan infeksi. Infeksi derajat apapun dapat 

memperburuk keadaan gizi. Malnutrisi, walaupun masih 

ringan, mempunyai pengaruh negatif pada daya tahan tubuh 

terhadap infeksi. Hubungan ini sinergistis, sebab malnutrisi 

disertai infeksi pada umumnya mempunyai konsekuensi yang 

lebih besar daripada sendiri-sendiri. 
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LATIHAN SOAL 

PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL : 

I. Untuk option jawaban abjad, petunjuknya yaitu : 
Pilihlah jawaban pertanyaan yang paling tepat atau 
saudara anggap benar dengan memberikan tanda  
silang (x) pada  lembar jawaban         

II. Untuk option jawaban angka, pilihlah dengan 
ketentuan: 
A = jika jawaban 1, 2 dan 3 benar 
B = jika jawaban 1 dan 3 benar 
C = jika jawaban  2 dan 4 benar 
D = jika jawaban  4 saja benar 
E = jika jawaban semua benar/salah 

 
Soal: 

1. Berdasarkan aspek penyediaan pangan, permasalahan 
pangan di Indonesia yaitu: 
1. Semakin terbatasnya ketersediaan lahan pertanian 

pangan karena alih fungsi lahan pertanian pangan ke 
non pangan  

2. Degradasi lingkungan yang menurunkan sumber daya 
air untuk  pertanian 

3. Pengaruh perubahan iklim ekstrem terhadap sektor 
pertanian  (produksi dan produktivitas) 

4. Lemahnya kelembagaan petani dan kecenderungan 
petani  bekerja sendiri-sendiri 

2. Berdasarkan aspek konsumsi, permasalahan pangan di 
Indonesia yaitu: 
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1. Meningkatnya rata–rata pendapatan per kapita di 
negara Asia sehingga meningkatkan permintaan 
pangan dari segi kuantitas, kualitas, dan keamanan 
pangan  

2. Perubahan struktur demografis dan urbanisasi 
3. Meningkatnya jumlah wanita yang bekerja sehingga 

meningkatkan kebutuhan akan makanan olahan 
4. Banyaknya jumlah anak yang lahir sehingga 

memperbanyak jumlah keluarga 
3. Permasalahan gizi makro antara lain: 

1. Kekurangan Energi Protein (KEP) 
2. Anemia Gizi Besi 
3. Obesitas 
4. Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) 

4. Permasalahan gizi mikro antara lain: 
1. Kekurangan Energi Protein (KEP) 
2. Anemia Gizi Besi 
3. Obesitas 
4. Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY) 

5. Penyebab Anemia pada masyarakat terutama pada 
perempuan yaitu: 
1. Kurangnya intake zat besi dari makanan seperti ikan, 

daging, hati, dan sayuran hijau tua 
2. Meningkatnya kebutuhan tubuh akan besi, yaitu 

ketika masa pertumbuhan, kehamilan, ataupun pada 
penderita penyakit menahun 

3. Meningkatnya pengeluaran zat besi dari tubuh oleh 
karena perdarahan, cacingan dan menstruasi 

4. Kurangnya konsumsi buah-buahan segar dan hijau 
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BAB VII 
PROGRAM PANGAN DAN GIZI 

Tujuan Instruksional Umum: 

Setelah mengikuti perkuliahan pada materi ini 

mahasiswa mampu menjelaskan tentang program pangan 

dan gizi  

Tujuan Intruksional Khusus: 

Setelah mendapatkan perkuliahan ini mahasiswa dapat 

menjelaskan: 

a. Jenis-jenis kebijakan pemerintah jangka pendek, 

menengah dan panjang bidang pangan 

b. Jenis-jenis kebijakan pemerintah jangka pendek, 

menengah dan panjang bidang gizi 

c. Perencanaan dan evaluasi program pangan dan gizi 

 
Materi Pembelajaran: 

A. Kebijakan Pemerintah Jangka Pendek, Menengah, dan 
Panjang Bidang Pangan 

Dengan memperhatikan pedoman dan ketentuan 

hukum, serta tujuan dan strategi untuk mewujudkan 

ketahanan pangan,  maka kebijakan dan program yang akan 
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ditempuh dikelompokkan dalam 1) Program jangka pendek 

(sampai dengan 5 tahun)  2) Program jangka menengah  (5-10 

tahun) dan 3) Program jangka panjang (>10 tahun) dengan 

pemaparan  sebagai berikut (Rencana Aksi Pangan dan Gizi, 

2010): 

a. Program Jangka  Pendek 

Program jangka pendek ditujukan untuk peningkatan 

kapasitas produksi pangan nasional dengan menggunakan 

sumberdaya yang telah ada dan teknologi yang telah teruji. 

Komponen utama program ini, yaitu: 

a. Ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanian (140.000 

Ha/tahun) 

Ekstensifikasi lahan pertanian ditujukan untuk 

memperluas lahan produksi pertanian, sehingga produksi 

pangan secara nasional yang sekarang dapat ditingkatkan. 

Ekstensifikasi dilakukan terutama untuk kedelai, gula dan 

garam karena rasio impor terhadap produksi rbesa (30-70%). 

Lahan yang diperluas diperuntukkan bagi petani miskin dan 

tunakisma (<0.1 Ha), tetapi memiliki keahlian/pengalaman 

bertani. Lahan kering yang potensial seluas 31 juta Ha dapat 
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dimanfaatkan menjadi lahan usahatani. Sekarang ini baru 4 

juta Ha lahan kering yang telah dibuka untuk area tanaman 

pangan dan perkebunan yang telah dibagikan kepada lebih 

dari 1 juta keluarga petani. Perluasan dilakukan di propinsi 

yang luas dan kaya seperti Kalimantan, Jambi, Irian Jaya dan 

Sumatra Selatan. Koordinator program ini adalah 

Departemen Pertanian didukung Depertemen Pemukiman 

dan Prasarana Wilayah, Departemen Kehutanan dan 

Perkebunan serta Pemda.  

Biaya yang diperlukan bagi ekstensifikasi lahan 

pertanian untuk kedelai dengan asumsi luas lahan pertanian 

yang dibuka adalah 140000 Ha/tahun dan biaya pembukaan 

lahan kering adalah 4 000 000/Ha dan biaya budidaya Rp 3,5 

juta tahun maka kebutuhan biaya ekstensifikasi adalah 1,05 

trilyun rupiah per tahun. Target kepemilikan lahan petani 

adalah 2 Ha (karena akan efisien) sehingga jumlah petani 

yang memiliki lahan 2 Ha akan bertambah 70000 

petani/tahun. Biaya budidaya direvolving untuk tahun 

berikutnya sehingga tidak perlu mengalokasikan dana untuk 

yang sudah dibuka. Kenaikan produksi yang diharapkan 
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adalah untuk kedelai 280 000 ton dengan masa tanam 2 kali. 

Untuk gula dan garam, ekstensifikasi dilakukan dengan 

memanfaatkan kembali lahan produksi gula dan garam yang 

telah beralih fungsi. 

b. Intensifikasi 

Program ini diarahkan untuk peningkatan produksi 

melalui peningkatan produktifitas pertanian. Intensifikasi 

ditujukan pada lahan-lahan pertanian subur dan produktif 

yang sudah merupakan daerah lumbung pangan seperti 

Kerawang, Subang dan daerah pantura lainya di Jawa Barat, 

Jawa Timur, Jawa Tengah, dan propinsi lainnya. Penekanan 

program ini pada peningkatan pertanaman (dari 1 menjadi 2, 

dari 2 kali menjadi 3 kali ) dan ketepatan masa tanam 

didukung oleh adanya peralatan pertanian, kebutuhan air 

(jaringan irigasi baru), pupuk dan benih serta pengendalian 

hama penyakit terpadu. Peningkatan produktifitas padi 10% 

per 5 tahun dapat mempercepat terwujudnya swasembada 

beras (konsumsi 100 kg/kapita/hari). Untuk kedelai 

swasembada sulit dicapai tanpa diimbangi dengan 

peningkatan luas areal kedelai secara signifikan. Produktifitas 
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kedelai perlu ditingkatkan sebesar 50-100% diimbangi dengan 

penambahan luas areal 2-3 kali lipat dari yang ada sekarang. 

Produktifitas gula dan garam perlu ditingkatkan sebesar 50-

100%, diimbangi dengan perluasan areal tebu dan garam.   

c. Diversifikasi 

Kegiatan diversifikasi ditujukan untuk meningkatkan 

produksi pangan pokok alternatif selain beras, penurunan 

konsumsi beras dan peningkatan konsumsi pangan pokok 

alternatif yang berimbang dan bergizi serta berbasis pada 

pangan lokal. Diversifikasi dilakukan dengan mempercepat 

implementasi teknologi pasca panen dan pengolahan pangan 

lokal yang telah diteliti ke dalam industri. Dukungan sektor 

alat dan mesin dan kredit menjadi penting pada saat 

transformasi dari skala laboratorium menjadi skala industri 

agar proses produksi berjalan efisien. Kantor Menteri Negara 

Riset dan Teknologi berperan dalam diversifikasi pangan 

melalui penyediaan teknologi diversifikasi pangan pokok 

alternatif (program RUSNAS). Koordinator kegiatan ini 

adalah Kantor Menristek dan Deptan, dibantu oleh P dan K, 

Informasi, BKKBN, Sosial dan Kesehatan.   
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d. Revitalisasi  Industri Pasca Panen dan Pengolahan 

Pangan 

Revitalisasi/restrukturisasi industri pasca panen dan 

pengolahan pangan diarahkan pada 1) penekanan kehilangan 

hasil dan penurunan mutu karena teknologi penanganan 

pasca panen yang kurang baik, 2) pencegahan bahan baku 

dari kerusakan dan 3) pengolahan bahan baku menjadi bahan 

setengah jadi dan produk pangan. Kegiatan yang dilakukan 

adalah implementasi alat mesin dan teknologi pasca panen 

yang efektif dan efisien; perontokan dan pengeringan pada 

tingkat petani, pengumpul, KUD dan usaha jasa pelayanan 

alsin pasca panen di sentra produksi (beras, kedelai). 

Produktifitas industri gula ditingkatkan dengan modernisasi 

alat dan mesin pengolahan gula. 

Industri pangan non beras di sentra produksi didorong 

pengembangannya untuk mengolah bahan mentah menjadi 

bahan baku dan bahan baku menjadi produk pangan. Dengan 

demikian, industrialisasi dan agroindustri pangan akan 

berkembang dan tumbuh di pedesaan. Program ini akan 

berdampak luas kepada penyediaan lapangan kerja dan 
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penurunan laju urbanisasi. Jenis industri pengolahan pangan 

yang dikembangkan disesuaikan dengan potensi bahan baku 

dan adanya pasar. 

Paket teknologi serta alat dan mesin pasca panen dan 

pengolahan pangan yang telah dikembangkan oleh berbagai 

lembaga Deptan, Dep. Perindustrian, dan Departemen 

Perikanan dan Kelautan, BPPT, LIPI dan PT serta Swasta 

dapat segera diterapkan setelah mendapat pengujian. Alokasi 

dana ditujukan pada penyediaan kredit alsin pasca panen dan 

pengolahan dan pengembangan sentra pengolahan pangan. 

Koordinator program adalah Deptan dan Depperin didukung 

oleh Bank, dan Asosiasi Alat dan Mesin Pertanian dan 

pengolahan Pangan.  

e. Revitalisasi dan Restrukturisasi Kelembagaan Pangan 

Keberadaan, peran dan fungsi lembaga pangan seperti 

kelompok tani, UKM, Koperasi perlu direvitalisasi dan 

restrukturisasi untuk mendukung pembangunan kemandirian 

pangan.  Kemitraan antara lembaga perlu didorong untuk 

tumbuhnya usaha dalam bidang pangan.  Koordinator 

kegiatan ini adalah Meneg Koperasi dan UKM dan Deptan 
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dibantu oleh Depperindag.  Alokasi dana untuk kegiatan ini 

berupa koordinasi antar departemen dan instansi untuk 

melahirkan kebijakan baru untuk kelembagaan pangan. 

Kebutuhan dana dibebankan pada anggaran masing-masing 

departemen. 

f. Kebijakan Makro 

Kebijakan dalam bidang pangan perlu ditelaah dan 

dikaji kembali khususnya yang mendorong tercapainya 

ketahanan pangan dalam waktu 1-5 tahun.  Beberapa hal yang 

perlu dikaji seperti pajak produk pangan, retribusi, tarif bea 

masuk, iklim investasi, dan penggunaan produksi dalam 

negeri serta kredit usaha. Koordinator program ini adalah 

Departemen Keuangan dibantu oleh Departemen terkait dan 

Pemda.  Masukan dapat diperluas dari swasta, lembaga 

petani dan koperasi.  Alokasi dana diperlukan untuk rapat 

koordinasi dan penyusunan kebijakan antar instansi. 

b. Program Jangka Menengah (5-10 tahun) 

Program jangka menengah ditujukan pada pemantapan 

pembangunan ketahanan pangan yang lebih efisien dan 
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efektip dan berdaya saing tinggi.  Beberapa program yang 

relevan untuk dilakukan adalah sebagai berikut: 

a. Perbaikan undang-undang tanah pertanian termasuk 

didalamnya pengaturan luasan lahan pertanian yang 

dimiliki petani, pemilikan lahan pertanian oleh bukan 

petani.  Sistem bawon atau pembagian keuntungan 

pemilik dan penggarap dan sebagainya.  

b. Modernisasi pertanian dengan lebih mendekatkan pada 

pada peningkatan efisiensi dan produktivitas lahan 

pertanian, penggunaan bibit unggul, alat dan mesin 

pertanian dan pengendalian hama terpadu dan pasca 

panen dan pengolahan pangan. 

c. Pengembangan jaringan dan sistem informasi antar 

instansi, lembaga yang terkait dalam bidang pangan 

serta pola kemitraan bisnis pangan yang berkeadilan. 

d. Pengembangan prasarana dan sarana jalan di pertanian 

agar aktivitas kegiatan pertanian lebih dinamis. 
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3. Program Jangka Panjang (>10 tahun) 

a. Konsolidasi lahan agar lahan pertanian dapat dikelola 

lebih efisien dan efektip, karena masuknya peralatan dan 

mesin dan menggiatkan aktivitas ekonomi dan pedesaan. 

b. Perluasan pemilikan lahan pertanian oleh petani. 

 
B. Kebijakan Pemerintah Jangka Pendek, Menengah, dan 

Panjang Bidang Gizi 
Kebijakan dan program bidang gizi yang akan ditempuh 

dikelompokkan dalam 3 strategi yaitu 1) strategi jangka 

pendek 2) strategi jangka menengah dan 3) strategi jangka 

panjang dengan pemaparan  sebagai berikut (Rencana Aksi 

Pangan dan Gizi, 2010): 

1. Strategi Jangka Pendek 

Kebijakan yang mendorong ketersediaan pelayanan 

meliputi: 

a. Pelayanan gizi dan kesehatan yang berbasis 

masyarakat seperti upaya perbaikan gizi keluarga 

(UPGK) yang dilaksanakan 1970 sampai 1990-an, 

penimbangan anak balita di Posyandu yang dicatat 

dalam KMS 
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b. Pemberian suplemen zat gizi mikro seperti tablet zat 

besi kepada ibu hamil, kapsul Vitamin A kepada anak 

balita dan ibu nifas 

c. Bantuan pangan kepada anak kurang gizi dari keluarga 

miskin 

d. Fortifikasi bahan pangan seperti fortifikasi garam 

dengan yodium, fortifikasi terigu dengan zat besi, 

seng, asam folat, vitamin B1 dan B2 

e. Biofortifikasi, suatu teknologi budidaya tanaman 

pangan yang dapat menemukan varietas padi yang 

mengandung kadar zat besi tinggi dengan nilai biologi 

tinggi pula, varietas singkong yang mengandung 

karoten dan sebagainya. 

Kebijakan yang meningkatkan akses masyarakat 

terhadap layanan, meliputi: 

a. Bantuan Langsung Tunai (BLT) bersyarat bagi keluarga 

miskin 

b. Kredit mikro untuk pengusaha kecil dan menengah 

c. Pemberian makanan, khususnya pada waktu darurat 
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d. Pemberian suplemen zat gizi mikro, khususnya zat 

besi, Vitamin A dan zat yodium 

e. Bantuan pangan langsung kepada keluarga miskin 

f. Pemberian kartu miskin untuk keperluan berobat dan 

membeli makanan dengan harga subsidi, seperti beras 

untuk orang miskin (Raskin) dan MP-ASI untuk balita 

keluarga miskin. 

Kebijakan yang mendorong perubahan ke arah perilaku 

hidup sehat dan sadar gizi dilakukan melalui pendidikan gizi 

dan kesehatan. Pendidikan ini bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan anggota keluarga khususnya kaum perempuan 

tentang gizi seimbang, termasuk pentingnya ASI eksklusif, 

MP-ASI yang baik dan benar; memantau berat badan bayi dan 

anak sampai usia 2 tahun; pengasuhan bayi dan anak yang 

baik dan benar: air bersih dan kebersihan diri serta 

lingkungan; dan pola hidup sehat lainnya seperti berolah 

raga, tidak merokok, makan sayur dan buah setiap hari. 

2. Strategi Jangka Menengah 

Strategi perbaikan gizi dalam jangka menengah ini telah 

dicantumkan dalam instuksi presiden RI No. 14, tahun 1974. 
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Kegiatan-kegiatan kebijakan tersebut yaitu kegiatan program 

yang memperbaiki gizi masyrakat diwujudkan dalam Usaha 

Perbaikan Gizi Keluarga dan penanggulangan penyakit 

kekurangan vit.A, gondok endemic, serta anemia gizi besi. 

3. Strategi Jangka Panjang 

Kebijakan yang mendorong penyediaan pelayanan 

meliputi: (i) Pelayanan kesehatan dasar termasuk keluarga 

berencana dan pemberantasan penyakit menular; (ii) 

Penyediaan air bersih dan sanitasi; (iii) Kebijakan pengaturan 

pemasaran susu formula; (iv) Kebijakan pertanian pangan 

untuk menjamin ketahanan pangan ditingkat keluarga dan 

perorangan, dengan persediaan dan akses pangan yang 

cukup, bergizi seimbang, dan aman, termasuk komoditi 

sayuran dan buah-buahan; (v) Kebijakan pengembangan 

industri pangan yang mendorong pemasaran produk industri 

pangan yang sehat dan menghambat pemasaran produk 

industri pangan yang tidak sehat; dan (vi) Memperbanyak 

fasilitas olah raga bagi masyarakat. Kebijakan yang 

mendorong terpenuhinya permintaan atau kebutuhan 

pangan dan gizi, seperti: (i) Pembangunan ekonomi yang 
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meningkatkan pendapatan rakyat miskin; (ii) Pembangunan 

ekonomi dan sosial yang melibatkan dan memberdayakan 

masyarakat miskin; (iii) Pembangunan yang menciptakan 

lapangan kerja sehingga mengurangi pengangguran; (iv) 

Kebijakan fiskal dan harga pangan yang meningkatkan daya 

beli masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan 

yang bergizi seimbang; dan (v) Pengaturan pemasaran 

pangan yang tidak sehat dan tidak aman. Kebijakan yang 

mendorong perubahan perilaku yang mendorong hidup 

sehat dan gizi baik bagi anggota keluarga:  (i) Meningkatkan 

kesetaraan gender; (ii) Mengurangi beban kerja wanita 

terutama pada waktu hamil; dan (iii) Meningkatkan 

pendidikan wanita baik pendidikan sekolah maupun di luar 

sekolah. 

C. Monitoring dan Evaluasi Program Pangan dan Gizi 

Kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev) wajib 

dilaksanakan dalam pelaksanaan program/kegiatan. 

Pemantauan difokuskan pada kegiatan yang dilaksanakan 

agar secepatnya dapat diketahui kelemahan untuk segera di 

antisipasi. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat hasil 
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yang dicapai dengan rencana target yang telah ditentukan. 

Tujuan monitoring dan evaluasi internal adalah (Peraturan 

Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2012):  

1. Memberikan masukan terhadap pelaksana untuk 

mengatasi hambatan yang dihadapi oleh pelaksana 

kegiatan; 

3. Menyediakan sumber informasi tentang pelaksanaan 

pencapaian target pembangunan pangan dan gizi; dan 

4. Sebagai salah satu dasar dalam perumusan kebijakan di 

bidang pangan dan gizi. 

Pelaksanaan program perbaikan gizi dan pangan perlu 

dipantau dan dievaluasi serta dikendalikan apakah program 

telah dilaksanakan sesuai rencana. Informasi pencapaian 

program diperoleh dari kegiatan surveilans gizi Dinas 

Kesehatan kabupaten dan kota yang dikirimkan melalui 

Sistem Informasi Gizi (SIGIZI). Sedangkan untuk pelaporan 

kasus balita gizi buruk dikirimkan oleh petugas puskesmas 

dengan SMS-gateway. Untuk kelancaran pelaporan dimaksud 

diharapkan pengiriman laporan sesuai dengan waktu yang 

telah ditetapkan yaitu: 1) Puskesmas ke kabupaten dan kota 
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paling lambat tanggal 5 setiap bulannya 2) Kabupaten dan 

kota ke provinsi dan pusat paling lambat tanggal 10 setiap 

bulannya. Selanjutnya data yang dikirim akan diklarifikasi 

akurasi dan kelengkapan datanya, kemudian diolah dan 

dianalisa berdasarkan wilayah dan waktu oleh Tim Monev 

pusat. Tim Monev selanjutnya melakukan kajian laporan 

kegiatan pembinaan gizi dan mengidentifikasi masalah dan 

analisis penyebab untuk menentukan prioritas wilayah 

(provinsi, kabupaten/kota) untuk merencanakan dan 

melaksanakan tindakan korektif bersama dengan tim wilayah 

yang akan dibina. Selanjutnya Tim pusat akan memantau 

secara terus menerus apakah kegiatan perbaikan di daerah 

tersebut sudah dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. 

Untuk meningkatkan efektifitas kegiatan program perbaikan 

gizi data dan informasi tersebut diharapkan dapat 

didesiminasikan ke lintas program dan sektor terkait baik di 

pusat dan daerah (Direktorat Jenderal Bina Gizi dan KIA, 

2013).  

Agar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dapat 

berjalan dengan baik maka prosedur yang harus diikuti 
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dimulai dari pengumpulan data, pelaporan, diseminasi 

informasi, pemanfaatan dan umpan balik.  

1. Pengumpulan Data. Pengumpulan data merupakan 

langkah mendasar dari upaya pemantauan dan evaluasi. 

2. Pelaporan. Pelaporan hasil monitoring dan dilakukan 

untuk memperoleh gambaran tentang kondisi lapangan 

dan kinerja kebijakan/program secara obyektif dan 

sistematik. Pelaporan dilakukan oleh semua pihak yang 

terlibat sebagai pelaku monitoring dan evaluasi baik 

institusi pemerintah maupun non pemerintah. Laporan 

yang dihasilkan oleh berbagai pihak tersebut harus 

diverifikasi dan dikonsolidasi agar menghasilkan 

informasi yang akurat dan sistematis. Laporan tersebut 

akan disampaikan kepada Forum Konsultasi Monev KPK 

(yang merupakan forum lintas-pelaku), sebagai bahan 

untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan 

strategi, kebijakan dan program untuk kemudian diambil 

rekomendasi kebijakan untuk menyikapinya. Selanjutnya 

hasil-hasil monev dilaporkan kepada Walikota untuk 

kemudian dibahas bersama DPRD. Disamping itu laporan 
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hasil-hasil monev disampaikan ke berbagai lembaga 

terkait, baik lembaga pemerintah, lembaga non 

pemerintah maupun lembaga donor, serta dipublikasikan 

kepada masyarakat luas. Pelaporan hasil monitoring dan 

evaluasi dilakukan secara teratur dan berkala serta 

disusun dalam bentuk laporan lengkap dan laporan 

populer yang sederhana, menarik, dan mudah dipahami 

serta mudah diakses oleh publik. Pelaporan hasil-hasil 

monev disesuaikan dengan proses perencanaan 

pembangunan nasional, baik Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD). 

3. Diseminasi Hasil monitoring dan evaluasi. Diseminasi 

hasil menjadi hak publik yang dapat diakses secara 

terbuka, cepat dan mudah. Oleh sebab itu, hasil laporan 

monitoring dan evaluasi perlu didesiminasikan kepada 

para pengambil keputusan, media massa dan masyarakat 

luas melalui berbagai saluran informasi seperti media 

cetak, media elektronik, dan media komunikasi lain yang 

mudah diakses oleh publik.  
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4. Pemanfaatan dan Tindak Lanjut Hasil temuan. Hasil dari 

kegiatan monitoring dan evaluasi dapat dimanfaatkan 

untuk berbagai tujuan: a) Memberikan umpan balik bagi 

perbaikan kebijakan dan program b) Melakukan 

pengarusutamaan dan sinkronisasi berbagai kebijakan 

dan program.  

 

LATIHAN SOAL 

PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL : 

I. Untuk option jawaban abjad, petunjuknya yaitu : 
Pilihlah jawaban pertanyaan yang paling tepat atau 
saudara anggap benar dengan memberikan tanda  
silang (x) pada  lembar jawaban 

II. Untuk option jawaban angka, pilihlah dengan 
ketentuan: 

A = jika jawaban 1, 2 dan 3 benar 
B = jika jawaban 1 dan 3 benar 
C = jika jawaban  2 dan 4 benar 
D = jika jawaban  4 saja benar 
E = jika jawaban semua benar/salah 

 
Soal: 

1. Dalam bidang pangan pemerintah memiliki kebijakan 
jangka pendek, yang termasuk dalam program jangka 
pendek yaitu: 
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1. Ekstensifikasi atau perluasan lahan pertanian (140.000 
Ha/tahun) 

2. Intensifikasi 
3. Diversifikasi 
4. Revitalisasi industru pasca panen 

2. Dalam bidang pangan pemerintah memiliki kebijakan 
jangka menengah, yang termasuk dalam program jangka 
menengah yaitu: 
1. Perbaikan undang-undang tanah pertanian termasuk 

didalamnya pengaturan luasan lahan pertanian yang 
dimiliki petani, pemilikan lahan pertanian oleh bukan 
petani 

2. Modernisasi pertanian dengan lebih mendekatkan 
pada pada peningkatan efisiensi dan produktivitas 
lahan pertanian 

3. Pengembangan jaringan dan sistem informasi antar 
instansi, lembaga yang terkait dalam bidang pangan 
serta pola kemitraan bisnis pangan yang berkeadilan 

4. Pengembangan prasarana dan sarana jalan di 
pertanian agar aktivitas kegiatan pertanian lebih 
dinamis 

3. Dalam bidang gizi strategi perbaikan gizi jangka 
menengah antara lain: 
1. Penyediaan air bersih dan sanitasi 
2. Kebijakan pertanian pangan 
3. Kebijakan pengaturan pemasaran susu formula 
4. Kebijakan pengembangan industri pangan yang 

mendorong pemasaran produk industri pangan yang 
sehat 
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4. Tujuan dari monitoring dan evaluasi internal adalah: 
1. Memberikan masukan terhadap pelaksana untuk 

mengatasi hambatan yang dihadapi oleh pelaksana 
kegiatan; 

2. Menyediakan sumber informasi tentang pelaksanaan 
pencapaian target pembangunan pangan dan gizi; dan 

3. Sebagai salah satu dasar dalam perumusan kebijakan 
di bidang pangan dan gizi 

4. Sebagai data awal melaksanakan sebuah program 
5. Agar dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dapat 

berjalan dengan baik maka prosedur yang harus diikuti 
yaitu: 
1. Pengumpulan Data 
2. Pelaporan 
3. Diseminasi Hasil  
4. Pemanfaatan dan Tindak Lanjut 
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BAB VIII 

NERACA BAHAN MAKANAN 

Tujuan Instruksional Umum: 

Setelah mengikuti perkuliahan pada materi ini 

mahasiswa mampu menjelaskan neraca bahan makanan 

Tujuan Instruksional Khusus: 

1. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Pengertian dan 

Tujuan Neraca Bahan Makanan 

2. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Konsep dan 

Definisi dalam Neraca Bahan Makanan 

3. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Kegunaan 

Neraca Bahan Makanan 

4. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Syarat-Syarat 

Penyusunan Neraca Bahan Makanan 

5. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Langkah-

Langkah Perhitungan Neraca Bahan Makanan 

6. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Komponen 

Tabel Neraca Bahan Makanan 
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Materi Pembelajaran: 

A. Pengertian dan Tujuan Neraca Bahan Makanan 

Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan tabel yang 

memuat informasi tentang situasi pengadaan/penyediaan 

pangan (food supply), dan penggunaan pangan (food 

utilization), hingga ketersediaan pangan untuk dikonsumsi 

penduduk pada suatu wilayah (negara/propinsi/Kabupaten) 

dalam suatu kurun waktu tertentu. Di dalam NBM disajikan 

angka rata-rata jumlah jenis bahan makanan yang tersedia 

untuk dikonsumsi penduduk per kapita pertahun dalam 

kilogram serta per kapita per hari dalam satuan gram, pada 

kurun waktu tertentu. 

Tujuannya untuk mengetahui nilai gizi bahan makanan 

yang tersedia untuk dikonsumsi tersebut, maka angka 

ketersediaan pangan untuk konsumsi per kapita per hari 

diterjemahkan ke dalam satuan energi, protein, dan lemak 

per kapita per hari. NBM memberikan gambaran tentang 

jumlah dan jenis pangan yang tersedia untuk dikonsumsi 

langsung oleh penduduk dalam bentuk fisik ( kg per kapita 
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atau gram per kapita per hari) maupun dalam bentuk zat gizi 

( energi, protein dan lemak ) per kapita per hari. 

B. Konsep dan Definisi dalam Neraca Bahan Makanan 

1. Jenis bahan makanan 

Bahan makanan yang dicantumkan dalam kolom NBM 

adalah semua jenis bahan makanan baik nabati maupun 

hewani yang umum tersedia untuk dikonsumsi oleh 

masyarakat. Bahan makanan tersebut dikelompokkan 

menurut jenisnya yang diikuti prosesnya dari produksi sampai 

dengan dapat dipasarkan/dikonsumsi dalam bentuk belum 

berubah atau bentuk lain yang berbeda sama sekali setelah 

melalui proses pengolahan.  

Pengelompokkan bahan makanan tersebut adalah 

sebagai berikut : 

a. Padi-padian 

Padi-padian adalah kelompok komoditas yang 

terdiri atas: gandum, padi, jagung dan sorgum 

(cantel), serta produksi turunannnya. 

b. Makanan berpati 
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Makanan berpati adalah bahan makanan yang 

mengandung pati yang berasal dari akar/umbi dan 

lain-lain bagian tanaman yang merupakan bahan 

makanan pokok lainnya. Yang termasuk dalam 

kelompok komoditas ini adalah ubi kayu, ubi jalar dan 

sagu serta produksi turunannya. Contoh : gaplek/chips 

dan tapioca/pellet adalah turunan dari ubi kayu. 

Kelompok komoditi makanan berpati ini merupakan 

jenis bahan makanan yang mudah rusak jika disimpan 

dalam jangka waktu yang cukup lama bila tidak 

melalui proses pengolahan. 

c. Gula 

Gula adalah kelompok komoditas yang terdiri 

atas : gula pasir dan gula merah (gula mangkok, gula 

lempengan , gula semut dan lain- lain), baik dari hasil 

olahan pabrik maupun rumah tangga yang merupakan 

produksi olahan dari tanaman kelapa deres, aren, 

siwalan, nipah, dan tebu. 

d. Buah/biji berminyak 
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Buah/biji berminyak adalah kelompok bahan 

makanan yang mengandung minyak, yang berasal dari 

buah dan biji-bijian. Komoditas yang termasuk dalam 

kelompok ini adalah kacang hijau, kelapa, kacang 

tanah, kacang kedelai, kacang mete, kemiri pala, 

wijen, kacang bogor dan lain- lain yang sejenis. 

Sebagian dari komoditas ini khususnya kelapa, diolah 

menjadi kopra yang selanjutnya dijadikan minyak 

goreng, sehingga produk turunannya tercantum 

dalam kelompok minyak dan lemak. 

e. Buah-buahan 

Buah-buahan adalah sumber vitamin dan mineral 

dari bagian tanaman yang berupa buah. Umumya 

merupakan produksi tanaman tahunan yang biasa 

dikonsumsi tanpa dimasak. 

f. Sayuran 

Sayuran adalah sumber vitamin dan mineral yang 

dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, 

bunga, buah, batang, atau umbi. Tanaman tersebut 

pada umumnya berumur kurang dari 1 (satu) tahun. 
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g. Daging 

Daging adalah bagian dari hewan yang 

disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia, 

kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain dari 

pada pendinginan. 

h. Telur 

Telur adalah telur unggas. Telur yang dimaksud 

yaitu telur ayam buras, telur ayam ras, telur itik dan 

telur unggas lainnya. 

i. Susu 

Susu adalah cairan yang diperoleh dari ternak 

perah sehat, dengan cara pemerahan yang benar, 

terus menerus dan tidak dikurangi sesuatu dan/atau 

ditambahkan kedalamnya sesuatu bahan lain. 

j. Ikan 

Ikan adalah komoditas yang berupa binatang air 

(ikan berkulit halus dan berkulit keras) dan biota 

perairan lainnya. Yang dimaksud komoditas disini 

adalah yang berasal dari kegiatan penangkapan dilaut 

maupun diperairan umum (waduk, sungai dan rawa) 
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dan hasil dari kegiatan budidaya (tambak, kolam, 

keramba dan sawah) yang dapat diolah menjadi bahan 

makanan yang lazim/umum dikonsumsi masyarakat. 

Berdasarkan banyaknya jenis ikan darat/laut yang 

dikonsumsi penduduk dirinci menjadi : 

tuna/cakalan/tongkol, kakap, cucut, bawal, teri, 

lemuru, kembung, tengiri, bandeng, belanak, mujair, 

ikan mas, udang, rajungan, kerang darat, cumi-

cumi,/sotong dan ikan lainnya. 

k. Minyak dan lemak 

Minyak dan lemak adalah kelompok bahan 

makanan yang berasal dari nabati seperti : minyak 

kelapa, minyak sawit, minyak kacang tanah, minyak 

kacang kedelai dan minyak jagung serta yang berasal 

dari hewani yaitu minyak ikan. Sedangkan lemak 

umumnya berasal dari hewani seperti : lemak sapi, 

lemak kerbau, lemak kambing/domba, lemak babi dan 

lain- lain. 
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2. Produksi  

Produksi adalah jumlah hasil menurut jenis bahan 

makanan yang dihasilkan oleh sektor pertanian (sub sektor 

pertanian bahan makanan, peternakan, perikanan dan 

perkebunan). Sebagai bahan mentah, baik yang belum 

mengetahui tingkat pengolahan dan/atau yang telah 

mengalami proses pengolahan.  

Produksi Input/masukan adalah unsur produksi yang 

atau akan mengalami tingkat pengolahan lebih lanjut 

sebagian atau seluruhnya. Produksi Output/keluaran adalah 

unsur produksi dari hasil keseluruhan atau sebagian hasil 

turunannya yang diperoleh dari hasil kegiatan berproduksi 

dan dianggap belum mengalami perubahan/pengurangan. 

Besarnya output sebagai hasil dari input sangat tergantung 

oleh besarnya ekstrasi dan faktor konversi.  

3. Perubahan Stock  

Perubahan Stock adalah selisih antara stock akhir periode 

dengan stock awal periode. Nilai perubahan stock positif 

berarti ada peningkatan stock yang berasal dari komoditas 
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yang beredar di pasar dan bernilai negatif berarti ada 

penurunan stock akibat pelepasan stock ke pasar.  

Sedangkan stock atau persediaan adalah jumlah bahan 

makanan pada saat tertentu, baik yang dikuasai pemerintah 

maupun swasta, seperti yang ada dalam pabrik-pabrik, 

gudang-gudang, depo-depo, lumbung-lumbung dan 

sebagainya.  

4. Impor atau masuk  

Impor atau masuk adalah sejumlah bahan makanan 

menurut jenisnya yang didatangkan dari luar wilayah baik 

yang belum mengalami proses pengolahan maupun yang 

sudah mengalami proses pengolahan. 

5. Ekspor atau keluar  

Ekspor atau kelur adalah sejumlah bahan makanan 

menurut jenisnya baik yang belum mengalami proses 

pengolahan maupun yang sudah mengalami proses 

pengolahan yang dikirim keluar wilayah. Baik yang dikirim ke 

Daerah lain (perdagangan antar Provinsi) maupun yang 

dikirim langsung ke luar negeri (ekspor atau perdagangan 

antar negara). 
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6. Pemakaian  

Pemakaian adalah sejumlah bahan makanan yang 

dimanfaatkan oleh suatu daerah dan besarnya sama dengan 

persediaan di Daerah tersebut dikurangi dengan ekspor atau 

dikirim keluar dari wilayah tersebut. Jenis pemakaian 

diantaranya yaitu: 

a. Untuk makanan ternak adalah sejumlah bahan makanan 

yang disediakan sebagai bahan makanan ternak 

b. Untuk bibit adalah sejumlah bahan makanan yang 

digunakan untuk maksud reproduksi 

c. Diolah untuk makanan sejumlah bahan makanan yang 

mengalami proses pengolahan dan menjadi bahan 

makanan turunannya 

d. Diolah untuk industri adalah sejumlah bahan makanan 

yang digunakan sebagai bahan baku/bahan penolong 

industri pengolahan bahan makanan 

e. Tercecer adalah jumlah bahan makanan yang hilang atau 

tercecer dan tidak dapat dimanfaatkan lagi yang terjadi di 

tempat industri, distribusi dan penyimpanan, tidak 

termasuk yang tercecer di dapur konsumen 
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f. Tersedia untuk dimakan adalah sejumlah bahan makanan 

yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk pada 

suatu periode. Konsumsi per kapita adalah sejumlah 

bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi 

penduduk pada periode tertentu. Konsumsi per kapita di 

sini bukan berarti bahan makanan yang benar-benar 

dikonsumsi melainkan jumlah bahan makanan yang 

tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk. 

7. Ketersediaan per Kapita  

Ketersediaan per Kapita adalah sejumlah bahan 

makanan yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk 

dalam suatu kurun waktu tertentu, baik dalam bentuk natural 

maupun dalam bentuk unsur gizinya. Unsur gizi utama 

tersebut diantaranya (Sediaoetama, 1985): 

a. Energi adalah sejumlah kalori hasil pembakaran 

karbohidrat yang berasal dari berbagai jenis bahan 

makanan. Energi ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk 

kegiatan tubuh seluruhnya.  
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b. Protein adalah suatu persenyawaan yang mengandung 

unsur “N”, sangat dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan 

serta penggantian jaringan-jaringan yang rusak/aus. 

c. Lemak adalah salah satu unsur zat makanan yang 

dibutuhkan oleh tubuh sebagai tempat penyimpanan 

energi, protein dan vitamin.  

d. Vitamin merupakan salah satu unsur zat makanan yang 

sangat diperlukan tubuh untuk proses metabolisme dan 

pertumbuhan normal.  

e. Mineral merupakan zat makanan yang diperlukan 

manusia agar memiliki kesehatan dan pertumbuhan yang 

baik. 

C. Kegunaan Neraca Bahan Makanan 

Neraca Bahan Makanan dapat digunakan untuk: 

1. Melakukan evaluasi terhadap pengadaan dan 

penggunaan pangan  

2. Memberikan informasi tentang produksi, pengadaan 

serta semua perubahan- perubahan yang terjadi 

3. Alat perencanaan di bidang produksi atau pengadaan 

pangan dan gizi 
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4. Merumuskan kebijakan pangan dan gizi. 

Sedangkan menurut Suhardjo (1996) beberapa faktor 

yang menguntungkan dalam pemakaian neraca bahan 

makanan yaitu: 

1. Dapat menggambarkan imbangan antara persediaan 

pangan dihubungkan dengan kebutuhan yang 

seharusnya dipenuhi. Dapat dibandingkan terhadap 

konsumsi pangan yang nyata dari survei konsumsi 

pangan.  

2. Bila persediaan total energi yang dibandingkan dengan 

perkiraan kebutuhan tidak banyak berbeda, maka diduga 

tidak terdapat masalah kekurangan gizi serius bila 

distribusinya merata. Namun demikian bila 

persediaannya jauh lebih rendah dari perkiraan 

kebutuhan, maka dapat menyebabkan masalah 

kekurangan gizi berat.  

3. Secara mudah dapat menggambarkan perkiraan 

persediaan zat gizi dari berbagai kelompok jenis pangan, 

seperti energi, protein, lemak, vitamin dan mineral.  
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4. Sangat berarti sebagai alat komunikasi diantara para ahli 

gizi, pertanian, dan ekonomi. 

D. Syarat-Syarat Penyusunan Neraca Bahan Makanan 

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu : jenis 

bahan makanan, data penduduk, besaran dan angka 

konversi, komposisi gizi bahan makanan serta cara pengisian 

tabel NBM.  

1. Jenis Bahan Makanan  

Jenis bahan makanan yang dimaksud disini adalah jenis 

bahan makanan yang lazim atau umum dikonsumsi oleh 

masyarakat suatu negara/daerah yang data produksinya 

tersedia secara kontinyu dan resmi. Namun, bila data 

produksi jenis bahan makanan tersebut tidak tersedia, maka 

bisa didekati dengan data lain yang tersedia, misalnya data 

konsumsi.  

2. Data Penduduk  

Data penduduk yang digunakan adalah data penduduk 

tahun yang bersangkutan yang bersumber dari BPS yang 

diperoleh dari angka proyeksi penduduk berdasarkan Sensus 

Penduduk, Survei Penduduk Antar Sensus dan Pendaftaran 



Buku Ajar Ekologi Pangan dan Gizi 

Program Studi Kesehatan Masyarakat FK ULM 

130 

 

Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (P4B). Data 

penduduk tersebut termasuk penduduk asing yang 

bermukim di Indonesia minimal selama enam bulan. 

3. Besaran dan Angka Konversi  

Besaran dan angka konversi yang digunakan adalah 

besaran dan angka konversi yang ditetapkan oleh Tim NBM 

Nasional yang didasarkan pada hasil kajian dan pendekatan 

ilmiah. Untuk penyusunan NBM Regional, sepanjang besaran 

dan angka konversi tersedia di daerah, dapat digunakan 

angka tersebut dengan menyebut sumbernya.  

4. Komposisi Gizi Bahan Makanan  

Komposisi gizi bahan makanan yang digunakan adalah 

komposisi gizi bahan makanan yang bersumber dari buku 

Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM), Publikasi 

Puslitbang Gizi Departemen Kesehatan dan dari sumber lain 

yang resmi yaitu : "Food Composition Table For Use In East 

Asia", dan "Food Composition Table For International Use", 

Publikasi FAO. Komposisi gizi tersebut adalah besarnya nilai 

kandungan gizi dari bagian yang dapat dimakan.  
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5. Cara Pengisian Tabel NBM  

Dalam pengisian kolom-kolom tabel NBM, perlu 

diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Penulisan angka mulai dari kolom (2) sampai dengan 

kolom (14), dan kolom (17) adalah dalam bilangan bulat, 

sedangkan untuk kolom (15), (16), (18) dan kolom (19) 

dalam bilangan pecahan dua desimal.  

b. Apabila data tidak tersedia, hendaknya diisi dengan 

notasi strip (-). 

c. Bila besarnya data kurang dari 500 kg, hendaknya diisi 

dengan notasi nol (0). 

E. Langkah-Langkah Perhitungan Neraca Bahan Makanan 

Langkah-langkah dalam perhitungan neraca bahan 

makanan adalah sebagai berikut (Supariasa, 2001): 

1. Menghitung penyediaan/pengadaan pangan dalam satu 

tahun (berasal dari persediaan atau cadangan, produksi 

dan import bahan makanan dari negara atau wilayah 

lain). 
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2. Dikurangi dengan penggunaan/pemakaian untuk bibit, 

eksport, kerusakan pasca panen dan transportasi, 

diberikan untuk makanan ternak dan untuk cadangan. 

3. Jumlah makanan yang ada tersebut dibagi dengan jumlah 

penduduk. 

4. Diketahui ketersediaan makanan perkapita, pertahun 

secara nasional. 

Untuk menghitung jumlah bahan makanan yang 

tersedia untuk pemakaian di dalam suatu wilayah dengan 

menggunakan rumus:   

C = P - S + I - E 

keterangan: 

C = Bahan makanan yang tersedia untuk pemakaian di dalam 

Provinsi 

P = Produksi bahan makanan di dalam Provinsi 

S = Perubahan stock, selisih antara stock akhir dengan stock 

awal 

I  = Bahan makanan yang diimpor atau masuk Provinsi  

E = Bahan makanan yang diekspor atau keluar Provinsi 
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Cakupan waktu di dalam penghitungan adalah keadaan 

selama satu tahun, Setelah didapat jumlah bahan makanan 

yang tersedia untuk pemakaian di dalam suatu Wilayah, lalu 

memperhitungkan jumlah bahan makanan yang digunakan 

untuk makanan ternak, untuk bibit dan untuk bahan baku 

atau bahan penolong sektor industri pengolahan (termasuk 

yang diolah lagi menjadi bahan makanan dasar lainnya), serta 

sejumlah bahan makanan yang diperkirakan tercecer dan 

tidak dapat dimanfaatkan lagi, maka diperoleh perhitungan 

jumlah makanan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk 

pada periode dimaksud. Dari bahan makanan yang tersedia 

untuk siap dikonsumsi tersebut dihitung bagian yang dapat 

dimakan, kemudian dihitung masing-masing kandungan 

gizinya, yaitu kandungan kalori, protein dan lemak.  

Untuk keperluan tersebut ketersediaan bahan makanan 

dalam kolom (14) harus dijadikan per kapita terlebih dahulu, 

yaitu dengan cara membagi kolom (14) dengan jumlah 

penduduk tahun yang bersangkutan yang kemudian disajikan 

dalam kolom (15) sebagai ketersediaan per kapita per tahun 

dengan satuan kg/tahun. Selanjutnya pada kolom (16) 
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disajikan angka ketersediaan per kapita per hari dengan 

satuan gram/hari.  

Dengan menggunakan Daftar Komposisi Bahan 

Makanan (Almatsier, 2009) yang diterbitkan oleh 

Departemen Kesehatan, diperoleh kandungan gizi untuk 

masing-masing jenis makanan. Kolom (17) menyajikan 

ketersediaan kalori per kapita per hari dengan satuan kkal. 

Kolom (18) menyajikan ketersediaan protein per kapita per 

hari dengan satuan gram, dan kolom (19) menyajikan 

ketersediaan lemak per kapita per hari dengan satuan gram. 

F. Komponen Tabel Neraca Bahan Makanan 

Informasi-informasi di dalam tabel NBM disajikan 

dalam 19 kolom. Kolom (1) menyajikan jenis bahan makanan, 

kolom (2) sampai kolom (8) menyajikan komponen 

pengadaan bahan makanan, yang berturut-turut terdiri atas 

masukan di kolom (2), keluaran di kolom (3), perubahan stok 

(4), impor (5), penyediaan dalam negeri sebelum ekspor (6), 

ekspor (7), dan penyediaan dalam negeri (8). Sedangkan 

kolom (9) sampai dengan kolom (14) menyajikan komponen 

pemakaian dalam negeri yang terdiri atas pakan di kolom (9), 
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bibit di kolom (10), diolah untuk makanan (11), diolah untuk 

bukan makanan (12), tercecer (13), dan bahan makanan yang 

tersedia untuk dikonsumsi di kolom (14). Angka yang 

disajikan mulai dari kolom (2) sampai dengan kolom (14) 

menggunakan satuan ton. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tabel Neraca Bahan Makanan 

http://3.bp.blogspot.com/-EVsho6o0YlE/TcHB2vTeBtI/AAAAAAAAADo/9wn0HFm_4UQ/s1600/bank_Tabel_7_4.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-EVsho6o0YlE/TcHB2vTeBtI/AAAAAAAAADo/9wn0HFm_4UQ/s1600/bank_Tabel_7_4.jpg
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LATIHAN SOAL 

PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL : 

I. Untuk option jawaban abjad, petunjuknya yaitu : 
- Pilihlah jawaban pertanyaan yang paling tepat atau 

saudara anggap benar dengan memberikan tanda  
silang (x) pada  lembar jawaban      

II. Untuk option jawaban angka, pilihlah dengan 
ketentuan: 

A = jika jawaban 1, 2 dan 3 benar 
B = jika jawaban 1 dan 3 benar 
C = jika jawaban  2 dan 4 benar 
D = jika jawaban  4 saja benar 
E = jika jawaban semua benar/salah 
 

Soal: 

1. Pengelompokkan bahan makanan yang ada tercantum 
dalam kolom neraca bahan makanan, yaitu: 
1. Makanan berpati 
2. Padi-padian 
3. Biji berminyak 
4. Sayuran 

2. Yang dimaksud dengan jenis pemakaian dalam neraca 
bahan makanan, yaitu: 
1. Untuk makanan ternak adalah sejumlah bahan 

makanan yang disediakan sebagai bahan makanan 
ternak 

2. Untuk bibit adalah sejumlah bahan makanan yang 
digunakan untuk maksud reproduksi 
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3. Diolah untuk makanan sejumlah bahan makanan yang 
mengalami proses pengolahan dan menjadi bahan 
makanan turunannya 

4. Diolah untuk industri adalah sejumlah bahan makanan 
yang digunakan sebagai bahan baku/bahan penolong 
industri pengolahan bahan makanan 

3. Kegunaan dari neraca bahan makanan adalah…. 
1. Melakukan evaluasi terhadap pengadaan dan 

penggunaan pangan  
2. Memberikan informasi tentang produksi, pengadaan 

serta semua perubahan- perubahan yang terjadi 
3. Alat perencanaan di bidang produksi atau pengadaan 

pangan dan gizi 
4. Merumuskan kebijakan pangan dan gizi 

4. Syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan neraca 
bahan makanan antara lain: 
a. Data penduduk 
b. Perubahan stock 
c. Produksi 
d. Ekspor 
e. Impor 

5. Langkah-langkah dalam perhitungan neraca bahan 
makanan adalah sebagai berikut: 
1. Menghitung penyediaan/pengadaan pangan dalam 

satu tahun (berasal dari persediaan atau cadangan, 
produksi dan import bahan makanan dari negara atau 
wilayah lain) 

2. Dikurangi dengan penggunaan/pemakaian untuk bibit, 
eksport, kerusakan pasca panen dan transportasi, 
diberikan untuk makanan ternak dan untuk cadangan 
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3. Jumlah makanan yang ada tersebut dibagi dengan 
jumlah penduduk 

4. Diketahui ketersediaan makanan perkapita, pertahun 
secara nasional 
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BAB IX 

KONSUMSI PANGAN DAN GIZI 

Tujuan Instruksional Umum: 

Setelah mengikuti perkuliahan pada materi ini 

mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep Konsumsi 

pangan dan gizi  

Tujuan Instruksional Khusus: 

Setelah mendapatkan perkuliahan ini mahasiswa dapat 

menjelaskan: 

a. Konsep umum konsumsi pangan dan gizi  

b. Pengertian, tujuan konsumsi pangan 

c. Fungsi pangan 

d. Faktor determinan konsumsi pangan 

 
Materi Pembelajaran: 

A. Konsep umum Konsumsi pangan dan gizi 

Konsumsi pangan dan gizi (status gizi) merupakan dua 

komponen dimensi pemanfaatan pangan dalam ketahanan 

pangan. Pemanfaatan pangan mencerminkan kemampuan 

tubuh untuk mengolah pangan dan mengubahnya kedalam 
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bentuk energi yang dapat digunakan untuk menjalankan 

aktifitas sehari-hari atau disimpan. Konsumsi pangan oleh 

masyarakat atau keluarga bergantung pada jumlah dan jenis 

pangan yang dibeli, pemasakan, distribusi dalam keluarga, 

dan kebiasaan makan secara perorangan. Hal ini bergantung 

pula pada pendapatan, agama, adat istiadat/kebiasaan, dan 

pendidikan masyarakat bersangkutan. 

Keadaan kesehatan gizi tergantung dari tingkat 

konsumsi. Tingkat konsumsi ditentukan oleh kualitas serta 

kuantitas hidangan. Kualitas hidangan menunjukan adanya 

semua zat gizi yang diperlukan tubuh didalam susunan 

hidangan dan perbandingannya satu terhadap yang lain. 

Kuantitas menunjukan kwantum masing-masing zat gizi 

terhadap kebutuhan tubuh. Kalau susunan hidangan 

memenuhi kebutuhan tubuh, baik dari sudut kualitas maupun 

kuantitasnya, maka tubuh akan mendapat kondisi kesehatan 

gizi yang sebaik-baiknya, disebut konsumsi adekwat. Kalau 

konsumsi baik kualitasnya dan dalam jumlah melebihi 

kebutuhan tubuh, dinamakan konsumsi berlebih, maka akan 

terjadi suatu keadaan gizi lebih. Sebaliknya konsumsi yang 
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kurang baik kualitasnya maupun kuantitasnya akan 

memberikan kondisi kesehatan gizi kurang atau kondisi 

defisiensi. 

Penggunaan makanan oleh tubuh bergantung pada 

pencernaan dan penyerapan serta metabolisme zat gizi. Hal 

ini bergantung pada kebersihan lingkungan dan ada tidaknya 

penyakit yang berpengaruh terhadap penggunaan zat-zat gizi 

oleh tubuh. Dalam hal ini, pangan akan mengalami berbagai 

tahapan, yaitu pencernaan yang terjadi dari mulut sampai 

usus, penyerapan (proses zat gizi yang masuk kedalam darah 

dan diangkut ke sel-sel), pemecahan dan sintesis dalam sel 

dan pembuangan bahan-bahan yang tidak diperlukan. 

 Melalui proses pencernaan dalam tubuh, makanan 

dipecah menjadi zat gizi, kemudian diserap kedalam aliran 

darah yang mengangkutnya ke berbagai bagian tubuh. 

Beberapa diantaranya dengan segera digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan tubuh. Zat gizi yang tidak diperlukan 

setelah diserap segera disimpan dalam tubuh untuk 

penggunaan dikemudian hari. 
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Adapun tujuan akhir dari konsumsi dan penggunaan 

baik makanan oleh tubuh adalah tercapainya status gizi 

tubuh yang optimal dan baik. Status gizi baik atau status gizi 

optimal terjadi bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi 

yang digunakan secara efisien, sehingga memungkinkan 

pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja 

dan kesehatan secara umum pada tingkat setinggi mungkin. 

Untuk lebih memahami lagi  lebih rinci mengenai Dimensi 

Pemanfaatan Pangan yang meliputi konsumsi pangan dan 

status gizi dapat anda telaah uraian berikut. 

B. Pengertian dan Tujuan  Konsumsi Pangan 

Konsumsi pangan merupakan informasi tentang jenis 

dan jumlah pangan yang dikonsumsi (dimakan) oleh 

seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu. Guna 

memperhatikan kelangsungan hidupnya maka semua 

mahkluk hidup termasuk manusia memerlukan zat gizi yaitu 

zat tenaga, zat pembangun dan zat pengatur yang kesemua 

zat gizi tersebut dapat kita temukan dalm makanan. Oleh 

karena itu, manusia harus mengkonsumsi makanan untuk 

tetap memperhatikan hidupnya. 
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Pengukuran konsumsi makanan sangat penting untuk 

mengetahui kenyataan apa yang dimakan oleh masyarakat 

dan hal ini dapat digunakan untuk mengukur status gizi dan 

menemukan faktor diet yang dapat menyebabkan malnutrisi. 

Berikut ini merupakan zat–zat gizi yang terdapat dalam 

makanan menurut fungsi utamanya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.  Macam–macam zat gizi yang terdapat dalam 

makanan menurut fungsi  utamanya. 
 
Salah satu upaya dalam program perbaikan gizi adalah 

meningkatkan mutu konsumsi makanan, sehingga 

berdampak pada perbaikan status gizi masyarakat. Sasaran 
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program ini adalah mewujudkan pola konsumsi makanan 

yang baik dan benar. Untuk memberikan arahan perilaku 

konsumsi makanan yang baik dan benar, Departeman 

Kesehatan bersama sektor terkait menggunakan PUGS 

(pedoman umum gizi seimbang) dalam memasyarakatkan 

gizi seimbang. 

1. Konsep Dasar Gizi Seimbang 

Untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan 

masyarakat mengkonsumsi makanan, perlu 

dimasyarakatakan perilaku yang baik dan benar sesuai 

dengan kaidah ilmu gizi. Perilaku ini diwujudkan dalam 

bentuk pesan dasar gizi seimbang, yang pada hakekatnya 

merupakan perilaku konsumsi yang baik dan benar untuk 

bangsa Indonesia. Pemberian makanan yang sebaik–baiknya 

harus memperhatikan kemampuan tubuh seseorang 

mencerna makanan, umur, jenis kelamin, jenis aktifitas, dan 

kondisi lain seperti sakit, hamil, dan  menyusui. 

Untuk meningkatkan status gizi penduduk, perlu 

ditingkatkan penyediaan beranekaragam pangan dalam 

jumlah mencukupi, disamping peningkatan daya beli 
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masyarakat. Seiring dengan itu perlu dilakukan upaya untuk 

mengubah perilaku masyarakat agar mengkonsumsi 

beraneka ragam makanan yang bermutu gizi tinggi. Apabila 

konsumsi makanan sehari – hari kurang beraneka ragam, 

maka akan timbul ketidak seimbangan antara masukan dan 

kebutuhan zat gizi yang diperlukan untuk hidup sehat dan 

produktif. Dengan mengkonsumsi makanan sehari – hari yang 

beraneka ragam, kekurangan zat gizi pada jenis makanan 

yang satu akan dilengkapi oleh keunggulan susunan zat gizi 

jenis makanan lain, sehingga diperoleh masukan zat gizi 

seimbang. 

Peranan berbagai kelompok bahan  makanan secara 

jelas tergambar dalam logo gizi seimbang. Adapun 

pengelompokan bahan makanan tersebut berdasarkan fungsi 

utama zat gizi yang dalam ilmu gizi dipopulerkan dengan 

istilah “Tri Guna Makanan”. Pertama : sumber zat tenaga 

yaitu padi-padian dan umbi-umbian serta tepung-tepungan. 

Kedua : sumber zat pengatur yaitu sayuran dan buah. Ketiga : 

sumber zat pembangun yaitu kacang-kacangan, makanan 

hewani dan hasil olahan. 
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2. 13 Pesan Dasar Gizi Seimbang 

Upaya menanggulangi masalah gizi ganda, yakni gizi 

kurang dan gizi lebih adalah membiasakan mengonsumsi 

hidangan sehari-hari dengan susunan zat gizi yang seimbang. 

Untuk maksud tersebut, ada 13 pesan Dasar Gizi Seimbang 

yang perlu diikuti yang merupakan uraian rinci dari pola menu 

4 sehat 5 sempurna. Adapun 13 pesan Dasar Gizi Seimbang 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a. makanlah aneka ragam makanan 

b. makanlah makanan untuk memenuhi kecukupan energi 

c. makanlah makanan sumber karbohidrat, setengah dari 

kebutuhan energi 

d. batasi konsumsi lemak dan minyak sampai 1/4 dari 

kebutuhan energi 

e. gunakan garam beryodium 

f. makanlah makanan sumber zat besi 

g. berikan ASI saja kepada bayi sampai umur 4 bulan 

h. biasakan makan pagi 

i. minumlah air bersih, aman yang cukup jumlahnya 

j. lakukan kegiatan fisik dan olah raga secara teratur 
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k. hindari minum-minuman beralkohol 

l. makanlah makanan yang aman bagi kesehatan 

m. bacalah label pada makanan yang dikemas 

C. Fungsi Pangan 

Fungsi pangan dapat dikelompokkan menjadi 6 

kelompok yaitu: 

1. Fungsi kenikmatan atau gastronomic 

Manusia makan untuk kenikmatan. Kesukaan akan 

makanan berbeda dari satu bangsa ke bangsa yang lain, dan 

dari daerah ke daerah/suku  yang lain. Makanan di Negara 

tropic biasanya lebih berbumbu. Ini kemungkinan karena 

secara naluri penduduk dinegara tropic sejak dulu telah tahu 

bahwa pemberian bumbu banyak pada makanan dapat 

menghambat pembusukan. Di eropa semakin ke selatan, 

makanan semakin berbumbu. Pada Negara Indonesia, 

kesukaan makanan antar daerah berbeda, makanan Sumatra 

khususnya Sumatera Barat lebih pedas dari makanan di Jawa, 

khususnya Jawa Tengah yang lebih menyukai makanan 

manis. Secara umum, makanan yang disukai adalah makanan 
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yang memenuhi selera atau cita rasa/inderawi, yaitu  dalam 

hal rupa, warna, bau, rasa, suhu, dan tekstur.  

2. Pangan/makanan untuk menyatakan Jati Diri 

Makanan sering dianggap sebagai bagian penting untuk 

menyatakan jati diri seseorang atau sekelompok orang. Di 

Jepang misalnya, ikan mentah/sushi merupakan makanan 

terhormat untuk disajikan kepada tamu. Disebagian besar 

Sumatera, daging dianggap sebagai makanan berprestise. 

Jadi memalukan jika tamu tidak diberi daging.  

3. Fungsi Religi dan Magis 

Banyak simbol religi dan magis yang dikaitkan pada 

makanan. Dalam agama Islam, kambing sering dikaitkan 

dengan upacara penting dalam kehidupan seperti pada acara 

selamatan bayi baru lahir atau khitanan. Dalam agama 

Katolik, anggur diibaratkan darah kristus dan roti tubuhnya. 

Pada masyarakat Jawa pada berbagai upacara selamatan, 

dihidangkan nasi tumpeng atau nasi kuning.  

4. Fungsi Komunikasi 

Makanan merupakan media penting dalam upaya 

manusia berhubungan satu dengan yang lain. Didalam 
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keluarga kehangatan hubungan antar anggotanya terjadi 

pada waktu makan bersama. Begitupula diantara keluarga 

besar diupayakan pertemuan secara berkala dengan makan 

makan untuk memelihara dan mempererat hubungan 

silaturahim. Antar tetangga, sering dilakukan tukar menukar 

makanan. Dalam bisnis, kesepakatan sering diperoleh dalam 

suatu jamuan makan direstoran atau ditempat makan. 

Banyak waktu dan uang digunakan untuk mengusahakan 

agar makanan yang disajikan memenuhi selera tamu-tamu 

yang diundang. Ini sering berakibat seseorang mengeluarkan 

uang melebihi kemampuannya. 

5. Fungsi Status Ekonomi 

Makanan sering digunakan untuk menunjukkan prestise 

dan status ekonomi. Semua budaya mempunyai makanan 

yang dianggap berprestise. Makan beras dianggap lebih 

berprestise disbanding makan jagung dan umbi-umbian. Oleh 

karenanya, disamping karena pertambahan penduduk, 

konsumsi beras di Indonesia semakin hari semakin 

bertambah sehingga menjadi masalah dalam pengadaannya. 

Beras putih dianggap lebih berprestise disbanding beras 
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tumbuk, padahal beras tumbuk lebih banyak mengandung 

zat gizi disbanding beras giling. Di Negara industry, roti putih 

dulu dianggap bergengsi dari pada roti yang berwarna 

kecoklatan, tetapi sekarang karena kesadaran gizi sudah 

semakin besar, banyak orang memilih memakan roti 

berwarna kecoklatan tersebut.  

6. Simbol Kekuasaan 

Melalui makanan seseorang atau sekelompok 

masyarakat dapat menunjukkan kekuasaan terhadap orang 

atau kelompok masyarakat lain. Majikan memberi makanan 

yang berbeda dengan bawahan/pembantu. Memberi 

makanan yang berkualitas rendah dalam jumlah yang tidak 

mencukupi kepada oaring tahanan merupakan sebagian dari 

hukumannya.  

D. Faktor determinan konsumsi pangan 

Faktor–faktor determinan konsumsi pangan adalah 

pengetahuan gizi, produksi pangan, ketersediaan pangan dan 

pengeluaran pangan. 

1. Faktor Pengetahuan Gizi. Masyarakat dengan tingkat 

pengetahuan giziz yang rendah akan mengelami 
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kesulitan dalam memilih jenis bahan makanan dan 

memanfaatkan bahan makanan tersebut untuk 

kebutuhan sehari –hari. 

2. Produksi Pangan. Penyediaan pangan merupakan 

kegiatan pertama menuju kearah konsumsi pangan. 

Tidak mungkin kita mengkonsumsi sesuatu makanan 

yang tidak tersedia. Tersedianya berbagai macam bahan 

makanan berbagai jenisnya termasuk makanan dan 

hidangan memungkinkan kita bebas dari memilih 

makanan yang lezat, menarik, bergizi seimbang, sehat, 

aman sesuai dengan kaidah agama dan keyakinan. Hal ini 

sesuai dengan program yang dicanangkan pemerintah 

yaitu diservikasi dan produksi pangan agar peluang 

masyarakat/keluarga untuk mengkomsumsi pangan yang 

beragam itu semakin tinggi. 

3. Ketersediaan Pangan. Tersedianya pangan di rumah 

tangga merupakan/menandakan bahwa pangan tersebut 

biasa dikonsumsi oleh anggota di rumah tangga tersebut. 

Adapaun kebiasaan untuk mengkonsumsi makanan 
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tersebut dipengaruhi oleh faktor ekstrensik dan faktor 

intrinsik. 

a) Faktor Ekstrinsik 

1) Lingkungan Alam 

Pola makan (umumnya) diwarnai jenis-jenis bahan 

makanan yang umum dan dapat diproduksi setempat. 

2) Lingkungan Sosial, Budaya dan Agama 

a. Budaya tidak hanya menentukan apa yang 

dimakan, tapi juga untuk siapa dan dalam keadaan 

bagaimana pangan tersebut dimakan. 

b. Budaya memberi nilai sosial pada makanan 

Nilai sosial dan nilai gizi (nilai hayati pangan) tidak 

selalu terdapat kesamaan.  

c. Budaya memberi niali kehidupan rohani 

 Contoh : Mutih (hanya makan nasi dan garam) 

  Ngrowot (hanya makan umbi-umbian) 

d. Agama memberi pedoman-pedoman dan batasan 

Contoh : adanya label halal dan haram 

3) Lingkungan Ekonomi 

a. Tendensi: 
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  Golongan ekonomi menengah ke atas rata-rata 

mengkonsumsi pangan yang lebih dari mencukupi. 

Sebaliknya bagi masyarakat dengan tingkat 

ekonomi menengah ke bawah rata-rata 

mengkonsumsi pangan relatif kurang mencukupi 

kebutuhan hidupnya. 

b. Produsen/penyalur pangan tidak selalu berarti 

konsumen 

Contoh: pedagang telur bukan berarti konsumsi 

sehari-harinya telur. 

b) Faktor Intrinsik 

1) Asosiasi Emosional 

Contoh : kenang-kenangan “cara pemberian 

makan” (saat kecil) 

a. kenang-kenangan manis, misal suka 

mengkonsumsi makanan tertentu. 

b. kenang-kenangan tidak manis, misal 

benci/tidak suka mengkonsumsi makanan 

tertentu. 

2) Keadaan jasmani dan kejiwaan 
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Contoh:  

a. sakit gigi, biasanya makanan yang dikonsumsi 

berupa makanan dengan  konsistensi lunak 

b. ada rasa bosan atau lelah, putus asa dan lain-

lain 

4. Pengeluaran Pangan 

Pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga itu 

dialokasikan untuk pengeluaran pangan. Biasanya 

lebih dari 2/3 pendapatan dikeluarkan untuk pangan. 

Pendapatan yang tinggi akan memberikan peluang 

untuk tersedianya pangan yang cukup dan bermutu, 

dan hal tersebut dibarengi juga dengan perubahan 

pola makan tinggi protein dan lemak. Sebaliknya 

dengan golongan masyarakat dengan tingkat 

pendapatan yang rendah. 

Untuk lebih jelasnya faktor-faktor determinan konsumsi 

pangan dapat anda lihat pada Gambar 5 berikut ini: 
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Gambar 5.  Faktor – Faktor Determinan Konsumsi Pangan 

Untuk klasifikasi dari tingkat konsumsi kelompok/rumah 

tangga atau perorangan belum ada standar yang pasti. 

Berdasarkan buku pedoman petugas gizi Puskesmas, Depkes 

RI (1990), klasifikasi tingkat konsumsi dibagi menjadi 4 

(empat) dengan cut of points masing-masing sebagai berikut: 

1) Baik       : >/100% AKG 

2) Sedang : 80–99% AKG 

3) Kurang : 70–80% AKG 

4) Defisit   : <70 % 
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Contoh perhitungan : 

Misalnya diketahui BB seseorang laki-laki usia 18 tahun 

adalah 45 Kg. Berdasarkan hasil recall 24 jam diketahui 

tingkat konsumsi energi sehari adalah 2750 kalori. Pada 

daftar AKG (1993) diketahui BB standar laki-laki usia 16 – 

19 tahun adalah 56 kg dan AKG untuk energi 2500 kalori. 

Jadi AKG energi laki-laki tersebut adalah : 

AKG individu  : 45 kg x 2500 kalori 

                           56 kg 

                    = 2009 kalori 

selanjutnya pencapaian AKG ( tingkat konsumsi energi) untuk 

individu tersebut adalah : 2750 kalori x 100 % = 137 % ,  2009 

kalori. Laki-laki tersebut termasuk dalam kategori tingkat 

konsumsi baik. 

Makanan yang dikonsumsi dapat memberikan efek 

terhadap tubuh. Efek makan tersebut menunjukkan kedaan 

gizi bagi tubuh. Jadi keadaan gizi (nutriture) adalah keadaan 

akibat dari keseimbangan antara konsumsi dan penyerapan 

zat gizi dan penggunaan zat-zat gizi tersebut, atau keadaan 
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fisiologik akibat dari tersedianya zat gizi dalam seluler tubuh. 

Keadaan gizi ini dapat terekspresi dari status gizi.  

Status Gizi adalah merupakan ekspresi dari keadaan 

keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau 

perwujudan dari Nutritura dalam bentuk variabel tertentu. 

Contoh:  Gondok endemik merupakan keadaan tidak 

seimbangnya pemasukan dan pengeluaran yodium 

dalam tubuh 

Status gizi dapat dibedakan atas : 

1. status gizi lebih 

2. status gizi baik 

3. status gizi kurang 

4. status gizi buruk 

Untuk mencapai status gizi, pangan yang kita peroleh 

makanan yang kita konsumsi perlu pentahapan atau 

pemprosesan. Adapun proses pangan hingga mencapai 

status gizi dapat anda lihat pada bagan berikut ini: 
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Gambar 6. Bagan proses pangan hingga mencapai status gizi 

 

LATIHAN SOAL 

PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL : 

I. Untuk option jawaban abjad, petunjuknya yaitu : 

Pilihlah jawaban pertanyaan yang paling tepat atau 
saudara anggap benar dengan memberikan tanda  
silang (x) pada  lembar jawaban 

II. Untuk option jawaban angka, pilihlah dengan 
ketentuan: 
A = jika jawaban 1, 2 dan 3 benar 
B = jika jawaban 1 dan 3 benar 
C = jika jawaban 2 dan 4 benar 
D = jika jawaban 4 saja benar 
E = jika jawaban semua benar/salah 

 

 



Buku Ajar Ekologi Pangan dan Gizi 

Program Studi Kesehatan Masyarakat FK ULM 

159 

 

Soal: 

1. Konsumsi pangan memuat komponen…. 
a. Informasi tentang makanan yang dikonsumsi 

sekelompok orang yang melakukan diet 
b. Informasi tentang bahan makanan tambahan yang 

diperbolehkan untuk dikonsumsi 
c. Informasi tentang jenis dan jumlah pangan yang 

dikonsumsi oleh seseorang atau kelompok orang pada 
waktu tertentu. 

d. Informasi tentang pola makan masyarakat  
e. Informasi bahan makanan yang mampu diserap oleh 

pencernaan tubuh 
2. Tri Guna Makanan yaitu: 

1. sumber zat tenaga 
2. sumber zat pengatur 
3. sumber zat pembangun 
4. sumber zat gizi 

3. Berbagai negara, daerah maupun suku memiliki kesukaan 
makanan yang berbeda-beda satu sama lainnya, 
perbedaan ini merupakan salah satu komponen fungsi 
makanan, yaitu…. 
a. Fungsi kenikmatan atau gastronomic 
b. Pangan/makanan untuk menyatakan Jati Diri 
c. Simbol kekuasaan 
d. Fungsi Status Ekonomi 
e. Fungsi komunikasi 
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Skenario berikut untuk soal no. 4-5: 
BB seseorang laki-laki DR usia 18 tahun adalah 45 Kg. 

Berdasarkan hasil recall 24 jam diketahui tingkat konsumsi 
energi sehari adalah 2750 kalori. Pada daftar AKG (1993) 
diketahui BB standar laki-laki usia 16 – 19 tahun adalah 56 kg 
dan AKG untuk energi 2500 kalori. 

 
4. Berdasarkan skenario, angka kecukupan gizi untuk DR 

adalah… 
a. 2000 kalori 
b. 2009 kalori 
c. 2240 kalori 
d. 2590 kalori 
e. 2670 kalori 

5. DR memiliki tingkat konsumsi dengan kategori: 
a. Baik 
b. Sedang 
c. Cukup 
d. Kurang 
e. Defisit  
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BAB X 

KEAMANAN PANGAN DAN GIZI 

Tujuan Instruksional Umum: 

Setelah mengikuti perkuliahan pada materi ini 

mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep keamanan 

pangan  

Tujuan Instruksional Khusus: 

Setelah mendapatkan perkuliahan ini mahasiswa dapat 

menjelaskan: 

a. Pengertian keamanan pangan 

b. Penyebab dan Jenis Kerusakan Pangan 

 
Materi Pembelajaran: 

A. Pengertian keamanan pangan 

Keamanan pangan merupakan berbagai upaya yang 

dilakukan mulai dari perolehan pangan (pasca panen) hingga 

pangan menjadi makanan yang siap dan layak untuk 

dikonsumsi tanpa menimbulkan efek negatif yang 

mengganggu kesehatan. 
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Di Indonesia, pangan hasil pertanian khususnya sayur-

sayuran dan buah-buahan banyak mengalami kerusakan 

sebelum dapat dikonsumsi. Jumlah kerusakan mencapai 35 – 

40%. Kehilangan padi setelah panen diperkirakan mencapai 1–

3%, sedangkan pada waktu penyimpanan di tingkat petani 2–

3% setelah 7 bulan. Demikian pula susu, telur, daging, ikan dan 

umbi-umbian serta produk pertanian lainnya seringkali tidak 

bisa dimanfaatkan karena telah mengalami kerusakan. Hal ini 

akan menyebabkan susut kuantitas maupun kualitasnya. 

 Hasil pertanian umumnya mempunyai tekstur lunak, 

kadar air tinggi, komponen zat gizi dan enzim yang masih 

aktif sehingga dapat melakukan proses metabolisme. 

Metabolisme tersebut dapat mengakibatkan terjadinya 

perubahan sehingga menyebabkan kerusakan. Hal inilah yang 

menyebabkan hasil pertanian mempunyai sifat yang mudah 

rusak (perishable) yang pada akhirnya dapat menjadi masalah 

keamanan pangan.  

Yang dimaksud pasca panen adalah segala upaya untuk 

menyiapkan hasil produksi pertanian setelah panen. Macam 
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upaya ini tergantung dari jenis bahan pangan hasil panen 

tersebut, diantaranya adalah: 

1. pengeringan 

2. pengangkutan (tranport) 

3. penyimpanan 

4. seleksi dan conditioning, bagi keperluan perdagangan 

pangan 

Manfaat penanganan pasca panen : 

1. menghambat kecepatan kerusakan (meningkatkan daya 

simpan) 

2. mengurangi kerusakan 

3. memperkecil kehilangan 

4. meningkatkan nilai guna dan nilai tambah 

5. meningkatkan keamanan dan kandungan gizi 

Jadi tujuan utama upaya pasca panen ialah untuk 

menyiapkan hasil panen agar tahan disimpan jangka panjang 

tanpa mengalami kerusakan terlalu banyak dan dapat 

dipasarkan dalam kondisi baik, tidak banyak yang terpaksa 

terbuang karena rusak. Upaya penanganan pangan 

dimaksudkan untuk meningkatkan ketersediaan pangan. 
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Penanganan pasca panen dapat memberikan sumbangan 

yang berarti dalam usaha menyelamatkan produksi yang 

telah berhasil di tingkatkan melalui intensifikasi dan 

ekstensifikasi. Teknologi pasca panen merupakan sarana 

penting bagi pembangunan industri hasil pertanian dan 

berkaitan dengan program penganekaragaman pangan. 

B. Penyebab dan Jenis Kerusakan Pangan 

1. Penyebab Kerusakan Pangan 

Faktor–faktor penyebab kerusakan pangan adalah: 

a. Bakteri, ragi dan kapang 

Mikroba penyebab kerusakan pangan dapat ditemukan 

di tanah, air, udara, di atas pulik/bulu, dan di dalam usus 

ternak. Beberapa mikroba juga sering di temukan di atas 

permukaan kulit buah – buahan, sayur, biji – bijian, dan 

kacang – kacangan. Tumbuhnya bakteri, ragi dan kapang 

dapat mengubh komposisi bahan pangan. Beberapa mikroba 

dapat menghasilkan enzim yang aktif sehingga dapat 

menghidrolisasi pati, selulosa, atau dapat menfementasi gula, 

menghidrolisasi lemak yang mengakibatkan ketengikan atau 

merusak protein yang menghasilkan bau busuk.   
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Mikroba tersebut dapat membentuk lendir, gas, busa, 

warna yang menyimpang, asam dan racun. Jika pangan 

mengalami kontaminasi secara spontan dari udara maka di 

dalam pangan tersebut terdapat pertumbuhan dari beberapa 

jenis mikroba. Bakteri, ragi dan kapang dapat tumbuh dengan 

baik pada keadaan yang hangat dan lembab. Menurut kisaran 

suhu pertumbuhan, bakteri dapat dikelompokan kedalam 

bakteri termifolik (45–55o C), bakteri mesofilik (20–45o C), dan 

bakteri psikrofilik (<20oC). Spora dari kebanyakan bakteri 

dapat mempertahankan diri pada suhu air mendidih. Pada 

suhu yang lebih rendah, spora akan membelah diri dan 

berkembang biak. Beberapa bakteri dan kapang yang 

membutuhkan oksigen untuk tumbuh disebut bakteri 

aerobik. Sebaliknya, bakteri lainnya tidak akan tumbuh/mati 

jika ada oksigen, yang demikian disebut bakteri anaerobik. 

b. Enzim 

Enzim yang berada dalam pangan dapat berasal dari 

mikroba atau sudah ada pada pangan tersebut secara 

normal. Adanya enzim ini memungkinkan terjadinya rekasi 

biokimia serta dapat mengakibatkan perubahan pada 
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komposisi pangan. Aktivitas enzim dapat dicegah atau 

dihentikan sama sekali oleh panas, perlakuan kimia, radiasi, 

dan perlakuan lainya. Dipandang dari segi teknologi pangan, 

tidak semua enzim merugikan tapi ada juga yang 

menguntungkan dan dikehendaki sebenarnya, misalnya 

enzim papin untuk menggepukan daging, enzim pektinase 

untuk menjernihkan sari buah apel. 

Keaktifan maksimum dari enzim umumnya berletak 

pada kisaran pH 4 – 8 atau pH 6. Meskipun demikian, 

beberapa enzim seperti enzim pepsin masih menunjukan 

keaktifannya sampai PH 2 dan enzim fofatase alkalis yang 

berada dalam darah masih aktif sampai PH 9. Keaktifan enzim 

akan terhambat atau rusak jika pangan aisterilkan, 

dipastevrisasi, atau didinginkan. Beberpa enzim mungkin 

lebih tahan terhadap pemanasa, pendinginan, pengeringan, 

radiasi atau cara – cara pengawetan lainnya dari pada 

mikroba. 
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c. Sinar 

Sinar atau cahaya dapat merusak beberapa vitamin, 

terutama ribof lavin, vitamin A, vitamin C dan merusak warna 

pangan. 

d. Serangga 

Serangga dapat merusak buah – buahan, sayur – 

sayuran, biji–bijian dan umbi–umbian. Pangan yang 

permukaannya telah dilkukai serangga akan mengalami 

kontaminan oleh bakteri, ragi dan kapang sehingga semakin 

memperparah tingkat kerusakan. Fumigasi dan beberapa zat 

kimia (metil bromida, etilina dan prpilena) dapat mencegah 

kerusakan oleh serangga pada biji – bijian dan buah–buahan 

kering. Akan tetapi etilina dan propilena tidak boleh 

digunakan pada pangan yang berkadar air tinggi karena 

kemungkinan dapat membentuk racun. Telur serangga yang 

tertinggal dalam tepung dapat dihancurkan dengan cara 

sentifuse. Meskipun pecahan telur mungkin masih tertinggal 

dalam tepun, tetapi tidak dapat memperbanyak diri lebih 

lanjut. 
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e. Suhu 

Pemanasan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan 

kerusakan protein (denaturasi), emulsi vitamin dan lemak. 

Buah dan sayuran tropika sangat sensitif terhadap 

pendinginan. Penyimpanan pada suhu rendah akan 

menyebabkan kerusakan yang disebut chilling injury, 

misalnya pisang ambon yang menjadi lunak dan warnanya 

berubah. Selain itu, juga menyebabkan denaturasi dan 

penggumpalan pada protein susu. 

f. Kadar Air 

Kadar air permukaan pangan dipengaruhi oleh 

kelembaban nisbi (RH) udara disekitarnya. Bila kadar air 

pangan rendah, sedangkan RH disekitarnya tinggi maka akan 

terjadi penyerapan air dari udara sehingga pangan menjadi 

lembab. Sebaiknya, bila suhu pangan lebih rendah akan 

terjadi kondensasi pada permukaan pangan dan dapat 

menjadi media bagi pertumbuhan kapag atau bakteri. 

g. Oksigen 

Oksigen selai dapat merusak vitamin A dan vitamin C, 

warna pangan, cita rasa, juga dapat menjadi sarana 
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pertumbuhan kapang. Pada pangan yang mengandung 

lemak, adanya oksigen akan menyebabkan kebengikan. 

h. Waktu Penyimpanan 

Pada saat sesudah penyembelihan, pemanenan, atau 

pengolahan pangan mempunyai mutu yang paling baik. Akan 

tetapi, hal tersebut hanya berlangsung sementara. Untuk 

mempertahankan mutu pangan diperlukan penanganan 

khusus sesegera mungkin. Pada umumnya, apabila waktu 

penyimpanan lebih lama maka dapat menyebabkan 

kerusakan pangan yang lebih besar.  

2. Jenis Kerusakan Pangan 

Kerusakan pangan dapat dikelompokan menjadi 

kerusakan biologi, mikrobiologi, fisik dan mekanis, serta 

kerusakan kimia.  

a. Kerusakan Biologi. Kerusakan biologi meliputi kerusakan 

yang disebabkan oleh makhluk hidup seperti serangga, 

binatang pengerat, burung dan kerusakan fisiologis. 

Jenis kerusakan ini juga disebabkan oleh pertumbuhan 

dan aktivitas jasad renik seperti bakteri, kapang, dan ragi. 

Jasad renik bersifat patogen (menyebabkansakit) 
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maupun memproduksi senyawa beracun (toksin) yang 

dapat membahayakan kesehatan. Kerusakan yang 

disebabkan oleh jasad renik terjadi pada pangan mentah, 

pangan setengah jadi, dan pangan olahan. 

b. Kerusakan Fisiologi. Kerusakan fisiologi yaitu kerusakan 

yang disebabkan oleh reaksi suhu, kelembaban, tekanan. 

Tepung akan menjadi keras karena menyerap air akibat 

dari penyimpanan yang kurang baik. Kerusakan mekanis 

disebabkan oleh keturunan mekanis yang menyebabkan 

pangan menjadi memar, retak, atau pecah sehingga 

rentan terhadap kerusakan lainnya. 

c. Kerusakan Kimia. Kerusakan kimia dapat terjadi karena 

reaksi browning (pencoklatan) yang terjadi secara 

entimatis atau non enzimatis, ketengikan pada minyak 

akibat adanya reaksi oksidasi dari asam lemak tidak 

jenuh, kerusakan protein (pengumpulan, denaturasi) 

akibat adanya perubahan pH atau suhu. 

Untuk meminimalkan resiko kerusakan pangan, dapat 

dilakukan beberapa teknik penanganan pascapanen berikut 

ini: 
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1. Pencucian 

Pencucian terhadap buah setelah dipanen bertujun 

untuk menhilangkan kotoran (tanah) yang menempel, 

residu fungisida/insektisida, dan memperoleh 

penampakan yang baik. Pencucian dapat dilakukan 

dengan menggunakan air, sikat maupun diterjen (NaOH 

0,35%) dan klorin kurang dari 50 PPM. 

Perlakuan pembersihan terhadap telur bertujuan 

untuk menhilangkan kotoran dari permukaan kulit. 

Kebanyakan telur dibersihkan dengan diterjen sanitaiser. 

Hal ini yang perlu diperhatikan dalam pencucian iniadalah 

sifat berpori kulit telur serta sifat mengembang dan 

kontraksi isi telur. Perlakuan dengan air panas dan air 

dingin menyebabkan pengembangan yang cepat yang 

dapat menyebabkan keretakan. Selain itu, juga 

memungkinkan perkembangan mikroba yang akan masuk 

ke dalam telur. Oleh karena itu, digunakan semprotan air 

yang berisi sanitaiser, diikuti pembilasan dengan air 

hangat dan dikerngkan dengan aliran udara panas. 
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2. Pengeringan 

Pengeringan pada biji-bijian menyebabkan 

pengurangan kadar air, yang akan menurunkan biaya 

pengangkutan dan memperpanjang daya simpan 

sehingga mempermudah proses selanjutnya. pada waktu 

dipanen, biasanya kadar air hasil panen masih cukup 

tinggi, yang memungkinkan berlangsungnya berbagai 

proses kerusakan. Hasil panen tersebut merupakan 

bagian tanaman yang masih hidup sel-selnya, jadi masih 

melangsungkan berbagai reaksi metabolik. Pada kadar air 

yang rendah,  proses-proses metabolik ini menurun, 

bahkan dapat berhenti atau diabaikan. Pada keadaan 

yang cukup kering tidak terjadi proses autodistruksi 

(autolysis). 

Hama dapat menghinggapi hasil panen, terutama 

pada saat ditimbun digudang. Untuk pertumbuhan dan 

perkembangbiakan hama tersebut diperlukan kadar air 

yang cukup tinggi. Hama ini dapat berbentuk microba 

(fungi dan bakteri), serangga dan binatang lain seperti 

tikus, burung dan lainnya. Terutama mikroba dan 



Buku Ajar Ekologi Pangan dan Gizi 

Program Studi Kesehatan Masyarakat FK ULM 

173 

 

serangga merupakan hama pertama bahan makanan yang 

ditimbun untuk jangka waktu yang cukup lama, dan kedua 

jenis hama ini memerlikan air dalam makanannya. 

Pada kadar air tertentu atau diatasnya, hama ini 

tumbuh dan berkembang biak. Hasil metabolisme seperti 

air dan panas serta ekskreta pada serangga dan binatang 

pengerat, dengan cepat akan menyebabkan kerusakan 

bahan makanan yang ditimbun, sehingga tidak dapat lagi 

dikonsumsi manusia. Pada kadar air yang cukup rendah 

(14 gr% atau lebih rendah lagi pada biji-bijian, bahkan 

sampai 10%), hama tersebut terhambat pertumbuhan 

maupun pengembangbiakannya. Jadi agar dapat 

disimpan untuk jangka waktu lebih lama tanpa menjadi 

rusak, hasil panen harus diusahakan dapat dikeringkan 

menurut persyaratan. 

Kadar air yang rendah akan meringankan ongkos 

pengangkutan, sebab pada bahan pangan yang basah, 

ikut ditranspor sejumlah air yang tidak perlu. Ongkos 

angkutan sering berdasarkan berat bahan yang diangkut, 



Buku Ajar Ekologi Pangan dan Gizi 

Program Studi Kesehatan Masyarakat FK ULM 

174 

 

sehingga air yang tidak diperlukan tersebut mempertinggi 

ongkos angkutan bahan makanan itu. 

Hasil pengeringan harus memenuhi kriteria mutu, yaitu: 

Kadar air rendah, Persentase biji rusak dan pecah rendah, 

biji tidak mudah pecah, berat tetap tinggi, hasil pati tinggi, 

minyak yang dapat diambil banyak, kualitas protein tinggi, 

kemampuan tumbuh tinggi, jumlah kapang rendah dan 

nilai nutrisi tetap tinggi. 

3. Penyimpanan 

Cara penyimpanan bahan pangan harus memenuhi syarat-

syarat tertentu, terutama bagi bahan makanan yang 

mudah rusak (perishable food) seperti bahan pangan 

hewani. Telah dikemukakan bahwa biji-bijian harus 

disimpan dalam kondisi cukup kering 

Tabel 1. Penyimpanan Bahan Mentah menurut suhu dan 
lamanya penyimpanan 

Jenis Bahan 
Digunakan 

< 3 hari < 1 minggu > 1 minggu 

a. Daging, ikan, udang, dan 
olahannya 

b.  
c. Telur, susu dan olahannya 

 
d. Sayur, buah, dan minuman 

 
e. Tepung dan biji-bijian 

- 5 – 0 O C 
 
 

5 – 7 oC 
 

10 0C 
 

25 oC 

- 10 – (-5) oC 
 
 

- 5 – 0 oC 
 

10 oC 
 

25 oC 

< - 10 oC 
 
 

< - 5 oC 
 

10 oC 
 

25 oC 
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4. Pendinginan 

Cara ini dapat mengurangi kegiatan respirasi, proses 

penuaan karena adanya proses pematangan, pelunakan serta 

perubahan warna dan tekstur, kehilangan air dan pelayuan, 

kerusakan karena aktifitas mikroba (bakteri, kapang dan 

khamir). Pada proses pendinginan ini diperhatikan mutu 

bahan yang akan didinginkan, suhu ruang pendingin, 

kelembaban udara diruang pendingin, sirkulasi udara, serta 

jarak tumpuan di dalam ruang pendingin. Pendinginan 

pangan yang mudah busuk seharusnya dimulai segera setelah 

panen dan terus dilakukan selama perjalanan, 

penggudangan, perdagangan dan penyimpanan pada 

akhirnya dikonsumsi atau diolah lebih lanjut. 

Pendinginan terhadap sayur-sayuran dapat menahan 

aktifitas mikroorganisme, proses respirasi, aktifitas enzim, 

dan penguapan. Cara penyimpanannya adalah memberikan 

suhu rendah yaitu 2o C sampai 10o C dalam ruang 

penyimpanan. Makin tinggi suhu maka respirasi makin cepat. 

Hal ini berlaku sampai suhu optimum. Jika melewati 

suhu optimum, kecepatan respirasi menurun. Respirasi yang 
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berjalan cepat akan mempercepat penguraian mikromolekul. 

Hal ini menyebabkan proses pembusukan, juga berjalan 

lambat. Setiap penurunan suhu 80 oC kecepatan reaksi akan 

berkurang menjadi setengahnya. Pendinginan mempunyai 

pengaruh terhadap pangan seperti berikut : 

a.  Kehilangan Berat 

Pengaruh ini terutama disebabkan oleh kehilangan air 

sehingga sebagian air dalam jaringan pangan akan menguap 

(transpirasi). Kehilangan air yang tinggi akan menyebabkan 

pelayuan dan pengeriputan pangan. Kehilangan berat akibat 

proses pendinginan dapat dicegah dengan cara mengurangi 

transpirasi, yakni menaikan kelembaban hisbi udara, 

menurunkan suhu, mengurangi gerakan udara, dan dengan 

menggunakan bungkus atau kemasan. 

b.  Kerusakan Dingin 

Pada suhu rendah (0 – 10o C), buah-buahan dapat 

mengalami kerusakan karena tidak dapat melakukan proses 

metabolisme secara normal. Wujud kerusakan dingin adalah 

adanya lekukan, cacat, bercak-bercak kecoklatan pada 

permukaan, penyimpangan warna dibagian dalam, atau gagal 
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matang pada buahsetelah dikeluarkan dari ruang 

penyimpanan. Kerusakan terjadi karena terjadinya respirasi 

abnormal, perubahan lemak dan asam lemak dalam dinding 

sel, perubahan permeabilitas membran sel, perubahan reaksi 

kinetik dan termodinamika, ketimpangan distribusi senyawa 

kimia dalam jaringan, serta terjadinya penimbunan metabolik 

beracun. 
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Tabel 2. Kerusakan Dingin pada Buah-buahan yang Disimpan di Bawah Suhu Terendah 

yang Aman 
Komoditas Suhu Terendah yang 

Aman (OF) 
Kerusakan yang Terjadi Jika disimpan pada suhu antara 32 OF 
dan suhu terendah yang aman 

Apel 36 – 38 Pencoklatan bagian dalam, bagian tengah coklat, lembek dan 
lapuh 

Alpocat 40 – 45 Daging buah coklat kehitaman 

Pisang 53 – 56 Warna – jelek jika matang 

Mangga 50 -55 Kulit seperti lepuh, kehitam-hitaman, pematangan tidak merata 

Semangka 40 Lubang cacat, busuk pada permukaan 

Pepaya 45 Lubang cacat, gagal matang, cita rasa menyimpang, busuk 

Nenas 45 – 50 Warna hijau jelek jika matang 

Tomat (matang) 45 – 50 Pelunakan, banyak, dan busuk 

Tomat (hijau tua) 55 Warna jelek jika matang dan busuk alternaria 

Sumber: USDA Agriculture Handbook, No 66 
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c.   Kegagalan Matang 

Penyimpanan dingin yang terlalu lama pada beberapa 

komoditas dapat menyebabkan gagal untuk matang. 

d.  Kebusukan 

Terjadi karena adanya kondensasi pada buah yang 

dikeluarkan dari ruang penyimpanan dingin. Kondensasi pada 

permukaan pangan yang teksturnya lunak dapat merangsang 

kebusukan. Kondensasi dapat dihindari dengan cara 

memindahkan bahan dari suhu 0oC ke suhu sekitar 100o C. 

5. Penyimpanan Dengan Udara Terkendali (control 

atmosphere storage) 

Merupakan penyimpanan dingin dengan cara mengatur 

kadar O2 dan CO2 dalam ruang penyimpanan. Pengendalian 

kondisi udara adalah istilah yang digunakan untuk 

penambahan CO2, pengurangan O2 dan tingkat N2 yang tinggi 

dibandingkan kondisi udara normal. 

Contoh : 

Pembungkusan dalam kantong plastik, jugamembutuhkan 

suatu penurunan konsentrasi  O2 dan peningkatan 

konsentrasi CO2 atau N2, tetapi tidak ada perlakuan khusus 
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untuk mengendalikan udara pada konsentrasi gas tertentu. 

Penyimpanan dengan udara kendali merupakan proses yang 

penting dalam penyimpanan sayuran maupun buah. Metode 

ini dapat menghambat kegiatan respirasi sehingga dapat 

menunda proses pelunakan, menunda pembentukan warna 

kuning, menghambat perubahan kualitas dan kerusakan 

lainnya. 

6. Pelapisan Lilin 

Buah mempunyai lapisan lilin alami pada kulitnya dan 

dapat hilang selama proses pencucian. Pemakaian lilin buatan 

pada buah dimaksudkan untuk meningkatkan kilap sehingga 

penampakannya menjadi lebih baik. Disamping itu, luka atau 

goresan pada permukaan kulit buah dapat ditutpi oleh lilin. 

7. Curing Daging 

Curing daging merupakan proses dasar dalam 

pengolahan daging dengan penambahan senyawa garam. 

Bahan – bahan yang digunakan adalah senyawa NaCL, garam 

nitrat/Nitrit dan gula. Daging yang telah di curing disebut 

green cured meat. Garam NaCL (2 – 5%) befungsi sebagai 

pemberi cita rasa dan pengawet karena ion CL bersifat anti 
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bakteri. Gula (sukrosa) berperan dalam membantu garam 

membentuk rasa spesifik. 

8. Pembekuan 

Menurut Mountney (1996), penyimpanan daging baku 

dilakukan pada suhu -17 – (- 40O) C. Daging unggas dapat 

tahan dalamkeadaan baik selama satu tahun bila disimpan 

pada suhu –17,8OC. Pada suhu ini daging unggas dengan 

pembekuan, pertumbuhan mikroba dan aktifitas enzim dapat 

dihambat sehingga proses pembekuan atau kerusakan 

daging unggas dapat dihambat. Pertumbuhan glokolisis 

berlangsung dengan kecepatan menurun selama 

penyimpanan beku, bahkan terhenti sama sekali setelah 

penyimpanan selama dua bulan pada sushu –17OC. Selama 

penyimpanan beku terjadi denaturasi protein. Denaturasi 

protein akibat suhu rendah (pembekuan dan penyimpanan 

beku) isebabkan meningkatnya konsentras padatan intra 

seluler akibat keluarnya cairan dari sel membentuk kristal es. 

Perubahan–perubahan yang paling cepat terjadi pada 

suhu sedikit di bawah titik beku (subfreezing teperatur) 

karena sebagian besar kristal es terbentuk pada selang suhu 
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tersebut dan semakin lambat pada suhu yang lebih rendah. 

Denaturasi protein dapat dihambat dengan cara penurunan 

suhu penyimpanan serendah mungkin. 

Beberapa metode pembekuan (freezing) dibedakan 

seperti berikut: 

a. Sharp Freezing 

Produk yang dibekukan diletakan di atas lilitan pipa 

evaporator (refrigerator coil), pembekuan ini termasuk 

pembekuan lambat sehingga tidak dianjurkan, keuali pada 

wadah pembekuan yang kecil. 

b. Air–Blast Freezing 

Produk yang dilakukan diletakan dalam ruangan yang 

ditiupkan udara beku di dalamnya dengan blower yang kuat, 

pembekuan ini dianjurkan karena merupakan pembekuan 

cepat. 

c. Contract–Plate Freezing 

Pangan dibekukan diantara rak – rak yang 

direfrigerasikan, pembekuan ini dianjurkan karena 

berlangsung cepat. 
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d. Immersion Freezing 

Pangan dibekukan dalam air (larutan garam) yang 

direfrigerasikan, pembekuan  berlangsung cepat, seiring 

dipraktekan dikapal penangkap (udang dan tuna). 

e. Cryogenic Freezing 

Pangan dibekukan dengan menggunkan semprotan 

bahan karsiniogenik, misalnya CO2 cair dan nitrogen cair, 

pembekuan berlangsung sangat cepat dan hanya dipraktekan 

untuk udang. 

9. Pasteurisasi 

Pateurisasi dimaksudkan untuk memberikan perlindungan 

mekanisme terhadap penyakit yang dibawa oleh susu dengan 

mengurangi seminimum mungkin kehilangan zat gizi dan 

mempertahankan semaksimal mungkin rupa dan cita rasa 

susu segar. Untuk menghancurkan semua mikroorganisme 

patogen, cara pasteurisasi yang dikembangkan adalah 

holding method dan high temperature short time (HTST). 

Holding Method adalah sejumlah besar susu dipanaskan 

seluruhnya sampai suhu tertentu. Waktu dan suhu yang 

biasanya digunakan adalah 30 menit pada suhu 65 OC. Suhu 
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diatas 66OC menyebabkan timbulnya flavor susu masak dan 

kemungkinan rusaknya lapisan tipis disekitar butiran lemak 

sehingga mengurangi kemampuan susu untuk membentuk 

lapisan krim. Metode HTST, susu ditahan selama 15 – 16 detik 

pada suhu 71,7 OC dengan menggunakan alat pemanasan 

berbentuk lempengan (palte type heat exchanger). Untuk 

mencegah timbulnya bakteri yang masih dapat hidup dalam 

susu yang sudah di pasteurisasi, produk harus didinginkan 

dengan cepat sesudah dipanaskan.Prosedur Holder maupun 

HTST dapat menghancurkan 90–99% bakteri yang ada di 

dalam susu, kerusakan laktosa kasein dan unsur lemak sangat 

kecil, tetapi vitamin C dapat rusak. 

LATIHAN SOAL 

PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL : 

I. Untuk option jawaban abjad, petunjuknya yaitu : 
Pilihlah jawaban pertanyaan yang paling tepat atau 
saudara anggap benar dengan memberikan tanda  silang 
(x) pada  lembar jawaban   

II. Untuk option jawaban angka, pilihlah dengan ketentuan: 
A = jika jawaban 1, 2 dan 3 benar 
B = jika jawaban 1 dan 3 benar 
C = jika jawaban  2 dan 4 benar 
D = jika jawaban  4 saja benar 
E = jika jawaban semua benar/salah 
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Soal: 
 
1. Definisi keamanan pangan adalah.… 

a. Upaya yang dilakukan mulai dari perolehan pangan 
menjadi makanan layak untuk dikonsumsi tanpa 
menimbulkan bahaya kesehatan. 

b. Makanan yang telah malalui proses pemasakan 
c. Makanan yang memiliki nilai jual yang tinggi 
d. Makanan yang terbebas dari kontaminasi 

mikroorganisme 
e. Tindakan yang dilakukan makanan tidak mudah 

tertumbuhi jamur 
2. Pengaruh pendinginan terhadap pangan yaitu: 

1. Kehilangan berat  
2. Kerusakan Dingin 
3. Kegagalan matang 
4. Kebusukan 

3. Manfaat penanganan pasca panen adalah: 
1. Menghambat kecepatan kerusakan 
2. Meningkatkan nilai guna dan nilai tambah 
3. Mengurangi kerusakan 
4. Meningkatkan keamanan dan kandungan gizi 

4. Faktor–faktor penyebab kerusakan pangan adalah : 
1. Kadar air 
2. Enzim 
3. Waktu Penyimpanan 
4. Bakteri, ragi dan kapang 

5. Kerusakan pangan dapat dikelompokan menjadi: 
1. Kerusakan biologi 
2. Kerusakan fisiologi 



Buku Ajar Ekologi Pangan dan Gizi 

Program Studi Kesehatan Masyarakat FK ULM 

186 

 

3. Kerusakan kimia 
4. Kerusakan fisika 
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BAB XI 

KETAHANAN PANGAN 

Tujuan Instruksional Umum: 

Setelah mengikuti perkuliahan pada materi ini 

mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep ketahanan 

pangan  

Tujuan Instruksional Khusus 

Setelah mendapatkan perkuliahan ini mahasiswa dapat 

menjelaskan: 

a. Konsep sistem ketahanan pangan 

b. Elemen-Elemen Sistem Ketahanan Pangan 

c. Indikator ketahanan pangan 

 
Materi Pembelajaran 

A. Konsep Sistem Ketahanan Pangan 

Ketahanan pangan diindikasikan oleh terpenuhinya 

pangan bagi rumah tangga secara kualitas maupun kuantitas, 

aman, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan juga 

merupakan suatu system, sehingga faktor–faktor yang 

mempengaruhinya perlu dikenali. 
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Awal orde baru kebijakan ketahanan pangan di 

Indonesia didasarkan pada pendekatan penyediaan pangan 

yang dikenal dengan FAA (food availibility approach). 

Pendekatan ini tidak memperhatikan aspek distribusi dan 

akses terhadap pangan. Asumsi yang mendasari pendekatan 

ini adalah jika pasokan pangan tersedia, maka para pedagang 

akan menyalurkan pangan tersebut keseluruh wilayah secara 

efisien. Selain itu, harga pangan akan tetap stabil pada 

tingkat yang wajar sehingga dapat dijangkau oleh seluruh 

keluarga. Meskipun tersedia pangan yang cukup, sebagian 

orang masih menderita kelaparan karena tidak mempunyai 

cukup akses terhadap pangan. Fenomena ini disebut sebagai 

“hunger paradoks”. Hal ini seperti itulah yang menyebabkan 

pendekatan ketersediaan pangan gagal mencapai ketahanan 

pangan berkelanjutan dibeberapa negara. 

Tahun 1980–an terjadi pergeseran terhadap konsep 

ketahanan pangan yang ditekankan pada akses pangan 

ditingkat rumah tangga dan individu. Berkaitan dengan 

pergeseran konsep maka kerangka ketahanan pangan berada 

dalam suatu jenjang, yaitu ketahanan pangan wilayah, rumah 
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tangga dan individu. Ketahanan wilayah tidak menjamin 

ketahanan rumah tangga. Ketahanan pangan rumah tangga 

tidak akan menjamin ketahanan pangan individu. Ketahanan 

pangan individu akan menjamin ketahanan pangan disemua 

jenjang. 

Definisi ketahanan pangan yang telah diterima secara 

luas oleh praktisi maupun akademisi adalah “access for all 

people at all times to enough food for an active and healthy 

life” (Zeitlin, 1990 ; Braun, 1992 ; IFPRI, 1992 ; Chung, 1997 ; 

Sutrisno, 1998 ; IFPRI, 1999 ; Sudaryanto, 2000 dalam 

Baliwati, 2001). Makanan yang terkandung dalam definisi 

tersebut adalah setiap orang pada setiap saat memiliki 

aksessibilitas secara fisik dan ekonomi terhadap pangan yang 

cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan agar dapat hidup 

produktif dan sehat. Dalam konteks rumah tangga, definisi 

tersebut didasarkan pada konsep entitlement atau 

kemampuan untuk menguasai pangan seperti dikemukakan  

Sen (1981) dalam Maxwell dan Frankenberger (1992). 

Indonesia telah mengadopsi rumusan ketahanan pangan 
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tersebut dan dituangkan kedalam undang – undang RI 

Nomor 7 tahun 1996.  

B. Elemen-Elemen Sistem Ketahanan Pangan 

Indonesia telah mengadopsi rumusan ketahanan 

pangan dan dituangkan kedalam undang–undang RI Nomor 7 

tahun 1996 tentang pangan ketahanan pangan di definisikan 

sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga 

yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup dalam 

jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. 

Ketahanan pangan terdiri dari elemen: 

1. Ketersediaan pangan 

2. Aksesibilitas yang menggambarkan kemampuan untuk 

menguasai pangan yang cukup. 

3. Keamanan yang dapat diartikan sebagai stabilitas 

(menunjuk pada kerentanan internal seperti penurunan 

produksi) dan keandalan (menunjuk pada kerentanan 

eksternal seperti fluktuasi perdagangan internasional). 

4. Keberlanjutan merupakan kontinoitas dari akses dan 

ketersediaan pangan yang ditunjukan oleh usaha tani. 
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Secara umum, ketahanan pangan mencakup empat 

aspek, yaitu kecukupan (sufficiency), akses (access), 

keterjaminan (security) dan waktu (time). Secara teoritas, 

terdapat 2 tipe ketidaktahanan pangan, yaitu kronis dan 

transitori. Ketidaktahanan pangan kronis adalah 

ketidakcukupan pangan secara menetap akibat 

ketidakmampuan rumah tangga untuk memperoleh pangan 

yang dibutuhkan melalui pembelian di pasar atau melalui 

produksi sendiri. Kondisi seperti ini berakar pada kemiskinan. 

Ketidaktahanan pangan transitori adalah penurunan akses 

pangan yang dibutuhkan rumah tangga secara temporer. Hal 

ini disebabkan adanya bencana alam, sehingga menyebabkan 

ketidakstabilan harga, produksi, dan atau pendapatan. 

Dengan adanya 4 elemen tersebut, maka ketahanan pangan 

dipandang sebagai suatu sistem seperti terdapat pada 

gambar 1. Sistem ketahanan pangan merupakan rangkaian 

dari 3 komponen utama yaitu: 

1. Ketersedian dan stabilitas pangan (food availibility and 
stabillity) 

2. Kemudahan memperoleh pangan (food accessibility) 
3. Pemanfaatan pangan (food utilization) 
 



Buku Ajar Ekologi Pangan dan Gizi 

Program Studi Kesehatan Masyarakat FK ULM 

192 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Faktor yang Mempengaruhi Ketahanan Pangan (Chung, 1997) 

 

Food Security 

Food  Availibility Food  Acces 

Resources: 
a. Natural 
b. Physical 
c. Human 

Production: 

a. Farm 
b. Nonfarm 
 

Consumption : 

a. Food 
b. Non food 
 

Food  Utilization 

 
Nutritional 

Status 



Buku Ajar Ekologi Pangan dan Gizi 

Program Studi Kesehatan Masyarakat FK ULM 

193 

 

Hal ini berarti bahwa faktor yang mempengaruhi 

terhadap ketahanan pangan adalah faktor–faktor yang 

mempengaruhi ketiga komponen ketahanan pangan. 

Komponen ketersediaan pangan dan stabilitas pangan 

dipengaruhi oleh sumberdaya (alam, manusia dan sosial) dan 

produksi pangan (on form dan off form). Akses pengan 

menunjukan jaminan bahwa setiap rumah tangga dan 

individu mempunyai suberdaya yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan pangan sesuai dengan norma gizi. Kondisi 

tersebut tercermin dari kemampuan rumah tangga untuk 

meningkatkan pendapatan rumah tangga dan produksi 

pangan. Hal ini tergantung pada harga pangan maupun 

tingkat sumberdaya yang terdapat dalam keluarga, yaitu 

meliputi tenaga kerja (labor) dan modal (capital). 

Ketersediaan tenaga kerja merupakan dimensi fisik dari 

sumberdaya keluarga yang diperlukan untuk proses produksi. 

Selain itu, juga tergantung pada pengetahuan atau dimensi 

sumberdaya manusia (human capital) serta sumberdaya 

sosial. Pemanfaatan pangan mencerminkan kemampuan 

tubuh untuk mengolah pangan dan mengubahnya ke dalam 
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bentuk energi yang dapat digunakan untuk menjalankan 

aktivitas pangan dan status gizi. Untuk mewujudkan 

ketahanan pangan rumah tangga dan individu perlu 

memperhatikan faktor ketersediaan pangan, daya beli dan 

pengetahuan gizi. 

a. Food Availibility 

Penyediaan pangan merupakan kegiatan pertama 

menuju kerah konsumsi pangan. Tidak mugkin kita 

mengkonsumsi sesuatu makanan yang tidak tersedia. Jadi 

upaya mencapai status gizi masyarakat yang baik atau 

optimal dimulai dengan penyediaan pangan yang cukup. 

Penyediaan pangan yang cukup diperolehmelalui produksi 

pangan dalam negeri melalui upaya pertanian dalam 

menghasilkan bahan makanan pokok, lauk pauk, sayur – 

mayur dan buah – buahan. Kekurangan produksi pangan, bila 

ada, dipenuhi melalui impor, sedangkan terhadap kelebihan 

produksi dilakukan ekspor pangan. Impor dan ekspor pangan 

dilakukan melalui upaya perdagangan. 

Ketersediaan pangan merupakan suatu sistem yang 

berjenjang (hierarchial system) mulai dari nasional, propinsi 
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(regional), lokal (Kabupaten/Kota), dan rumah tangga. 

Ketersediaan pangan dapat diukur baik pada tingkat makro 

(nasional, propinsi, kabupaten/kota) maupun mikro (rumah 

tangga). Metode untuk mengetahui kondisi ketersediaan 

pangan wilayah tingkat nasional maupun propinsi, 

kabupaten/kota adalah Neraca Bahan Makanan (NBM) atau 

Food Balance Sheet (FBS). Satuan untuk mengukur tingkat 

ketersediaan pangan adalah volume pangan (ton/tahun, 

kg/kapita/hari,gr/kapita/hari), energi; lemak: gr/kapita/hari; 

vitamin misalnya vitamin A SI/kapita/hari; mineral misalnya Fe: 

mg/kapita/hari). 

Komponen ketersediaan pangan meliputi kemampuan 

produksi, cadangan maupun inpor pangan setelah dikoreksi 

dengan ekspor dan berbagai penggunaan seperti untuk bibit, 

pakan industri makanan/non pangan dan tercecer. 

Komponen produksi pangan dapat dipenuhi dari produksi 

pertanian dan atau industri pangan. Berdasarkan kerangka 

tersebut, ketersediaan pangan rumah tangga dapat dipenuhi 

dari produksi dan cadangan pangan sendiri maupun produksi 

akan cadangan pangan kelompok. 
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b. Food Accessibility 

Akses pangan menunjukan jaminan bahwa setiap 

rumah tangga dan individu mempunyai sumber daya yang 

cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sesuai dengan 

norma gizi. Kondisi tersebut tercermin dari kemampuan 

rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan rumah 

tangga dan produksi pangan. Hal ini tergantung pada harga 

pangan maupun tingkat sumber daya yang terdapat dalam 

keluarga, yaitu meliputi tenaga kerja (Labor) dan modal 

(capital). Ketersediaan tenaga kerja merupakan dimensi fisik 

dari sumber daya keluarga yang diperlukan untuk proses 

produksi. Selain itu, juga tergantung pada pengetahuan atau 

dimensi sumber daya manusia (human capital) serta sumber 

daya sosial. 

Dalam rangka menjamin aksessibilitas seluruh warga 

masyarakat terhadap pangan yang cukup dengan hrga 

terjangkau, kelancaran dan efisiensi sistem distribusi pangan 

serta stabilitas harga pangan pokok strategis perlu 

senantiasa ditingkatkan. Sistem distribusi yang efisien 

menjadi kebutuhan pangannya dalam jumlah dan kualitas 
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yang cukup sepanjang waktu dengan harga terjangkau. 

Kelancaran distribusi sangat tergantung pada kondisi sarana 

transfer dan perdagangan. Kita bedakan distribusi makro dari 

distribusi mikro bahan makanan tersebut. Distribusi makro 

menyangkut perdagangan pangan di pasaran dan antara 

daerah maupun antara negara, sedangkan distribusi mikro 

berhubungan dengan distribusi bahan makanan tersebut 

diantara para anggota dalam suatu keluarga. Distribusi makro 

bahan pangan sangat erat kaitannya dengan penyediaan 

serta perdagangan pangan bagi suatu masyarakat. 

Secara aktual, terdapat berbagai permasalahan penting 

dalam mengembangkan distribusi pangan sebagai beikut : 

a) Prasarana distribusi darat dan antar pulau memadai yang 

diperlukan untuk menjangkau seluruh wilayah konsumen 

belum memadai sehingga terdapat wilayah – wilayah 

yang mengalami masalah pasokan pangan pada waktu 

tertentu. Hal ini tidak hanya mengahmabat aksesibilitas 

masyarakat terhadap pangan secara fisik, tetapi juga 

secara ekonomis karena kelangkaan pasokan akan 
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memicu kenaikan harga dan megurangi daya beli 

masyarakat. 

b) Pada saat panen raya, pasokan pangan hasil pertanian 

berlimpah ke pasar sehingga menekan harga dan kurang 

menguntungkan petani. Sebaliknya, pada musim panen 

rendah, harga – harga bahan pangan meningkat dengan 

tajam karena kekeurangan pasokan sehingga 

memberatkan konsumen. Kelembagaan pemasaran juga 

belum mampu mewujudkan sistem yang adil diantara 

para pelakunya. 

c) Pemasaran pangan biasanya melalui perdagangan yang 

panjang. Dari petani, pangan berturut – turut bergerak ke 

pedagang pengumpul di desa, pedagang menengah di 

Kecamatan, pedagang besar di Kota, pengecer, penjaja 

sampai kekonsumen. Masing- masing pelaku pada mata 

rantai perdagangan tersebut mengambil keuntungan 

serta menghitungkan penyusutan, jasa pengangkutan, 

jasa penyimpanan, dan jasa pelayanan sehingga 

perbedaan harga penjualan oleh produsen dan harga 

pembelian oleh konsumen sangat besar. 
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d) Agar penerimaan petani meningkat maka rantai 

pemasaran harus diperpendek, antara lain melalui 

koperasi seperti KUD (Kopersi Unit Desa). Salah satu 

tujuan ideal koperasi adalah mengambil alih peranan 

perdagangan pengumpul dan peddagang menengah 

dalam mekanisme pemasaran produksi. Berbagai kasus 

menunjukan bahwa adanya koperasi justru 

memperpanjang maka rantai pemasaran karena 

peranpedagang perantara masih tetap berfungsi. 

e) Agar stabilitas harga pangan tetap terjamin maka 

pemerintah daerah harus campur tangan secara 

langsung maupun tidak langsung dalam sistem pangan. 

Peran tersebut terutama dalam pengadaan stok pangan, 

peningkatan sarana dan prasara transportasi, 

pengembang pemasaran serta kebijaksanaan stabilisasi 

harga pangan (harga dasar dan harga maksimum) untuk 

melindungi konsumen dan produsen. 

f) Masalah keamanan jalur distribusi dan adanya pungutan 

resmi pemerintah pusat dan daerah serta pungutan tidak 

resmi dalam proses distribusi menjadi sangat bermakna 
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bagi konsumen. Kondisi ini mengekibatkan biaya 

distribusi menjadi tinggi yang pada gilirannya dapat 

meningkatkan harga produk pangan 

Agar sampai kepada masyarakat luas dalam keadaan 

baik, distribusi pangan perlu memperhatikan aspek 

transportasi, penyimpanan, pengolahan, pengemasan dan 

pemasaran. 

Tujuan Food Accessibility: 

agar pangan yang disediakan sampai di masyarakat secara 

marata, dalam keadaan baik, tidak banyak terbuang dan 

dengan harga yang dapat terjangkau 

 

Menurut Thomson (1997), intervensi kepada kelompok 

tertentu untuk meningkatkan Akses Terhadap Pangan pada 

Tabel 3. 
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Tabel 3. Upaya meningkatkan akses pangan 

Tipe Intervensi Kelompok Sasaran Hasil yang dicapai 

1. Distribusi Asset yang 
terarah dan bantuan 
produksi :  
a. Reformasi 

kepemilikan 
b. Subsidi  saprodi 

- Petani kecil 
- Petani penggarap 
- Petani subsistem 
- Penduduk pinggiran 

kota yang miskin 

- Meningkatkan daya beli dan 
pendapatan 

- Meningkatkan pasokan pangan 
RT : 
- Kebun dipekarangan 
- Produksi subsistem 

2. Program kerja untuk 
pangan 

- Petani tidak punya 
tanah 

- Penduduk desa dan 
kota yang : 
a. Miskin 
b. pengangguran 

- Meningkatkan daya beli dan 
pendapatan 

3. Subsidi pangan terarah  
a. Toko murah 
b. Kupon pangan 
c. Target geografis 

- Penduduk kota dan 
desa yang miskin 

- Meningkatkan daya beli dan 
pendapatan 

4. Transfer pangan 
Bantuan pangan oleh: 
a. Pemerintah 
b. Lumbung pangan 

- Masyarakat 
yangtertimpa bencana 

- Meningkatkan daya beli dan 
pendapatan 
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Pendistribusian pangan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: 

Distribusi makro dan distribusi mikro.  

1. Distribusi makro  

Distribusi ini menyangkut perdagangan pangan dipasaran 

dan antar daerah maupunantar negara. Distribusi makro 

bahan pangan sangat erat kaitannya dengan penyediaan 

serta perdagangan pangan bagi suatu masyarakat. Mungkin 

suatu jenis bahan pangan di produksi secara melimpah 

disuatu daerah, tetapi karena transportasi dan dengan 

demikian distribusinya ke daerah konsumen laintidak lancar, 

maka bahan makanan tersebut sukar didapat di daerah 

konsumen. Ketidak merataan distribusi juga dapat terjadi 

pada tingkat antar keluarga di daerah produksi maupun 

daerah konsumsi, karena tidak terjangkau oleh daya beli 

sebagian masyarakatnya. Pada kondisi suplai pangan terbatas 

dipasaran, masyarakat yang mampu sering membeli dan 

menimbun bahan pangan tersebut secara berlebih, dan ini 

berarti mereka akan mengambil sebagian dari jatah yang 

seharusnya dipergunakan bagian masyarakat lainnya yang 

kurang mampu. Akibatnya ialah tidak meratanya distribusi 
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bahan pangan tersebut. Menurut catatan produksi 

kementeraian pertanian, roduksi bahan makanan pokok 

beras sudah melebihi tingkat nasional sebesar 125 Kg/capita 

pertahun, tetapi tingkat konsumsi berbagai kelompok 

masyarakat masih banyak yang di bawah tingkat tersbut, 

sedangkan kelompok lain sudah jauh di atas target nasional. 

Data konsumsi terletak antara 80 dan 137 Kg/capita pertahun.  

2. Distribusi Mikro 

Distribusi secara mikro berkenaan dengan distribusi 

pangan yang dikonsumsi oleh perorangan, anggota suatu 

keluarga. Distribusi pangan disini sering tidak merata, yang 

dimaksud merata disini bukanlah bahwa setiap anggota 

keluarga tersebut mendapat jatah bagian makanan yang 

sama banyak, tetapi bahwa setiap naggota keluarga itu 

mendapat jumlah makanan yang sesuai dengan tingkat 

kebutuhannya, menurut umur dan keadaan fisik serta jenis 

kelaminnya. Zat gizi yang diperlukanoleh anak–anak dan 

anggota keluarga yang masih muda, pada umumnya lebih 

tinggi dari kebutuhan orang dewasa, bila dinyatakan dalam 

satuan berat badan, tetapi kalau dinyatkan dalam kwantum 
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absolut, anak–anak yang lebih kecil itu tentu membeutuhkan 

kwantum zat makanan yang diperlukan oleh seorang dewasa.  

Faktor–faktor yang berpengaruh terhadap pola 

distribusi makanan di dalam keluarga adalah sebagai berikut: 

1. Struktur kekuasaan di dalam keluarga dan berbagai 

pantangan makanan. Ayah biasanya dianggap yang 

paling berkuasa dan yang paling penting di dalam 

keluarga, sehingga kepadanya diberikan hak–hak khusus 

dalam banyak hal, termasuk hak khusus untuk mendapat 

bagian makanan yang paling baik dan paling banyak. 

Bahkan ada beberapa suku bangsa di Asia dan Afrika, 

ayah makan sendirian berdahulu dan setelah ayah selesai, 

barulah sisanya dibagikan diantara para anggota keluarga 

lainnya. Hal ini adalah keliru sama sekali. Anak BALITA 

sedang melakukan proses pertumbuhan yang sangat 

pesat, sehingga memerlukan zat–zat makanan yang 

relatif lebih banyak dengan kualitas yang lebih tinggi. 

Hasil pertumbuhan setelah menjadi dewasa, sangat 

tergantung dari kondisi gizi dan kesehatan sewaktu masa 

BALITA ini. Pertumbuhan otak yang menentukan tingkat 
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kecerdasan setelah menjadi dewasa, sangat ditentukan 

oleh pertumbuhan waktu BALITA. Kekurangan gizi pada 

fase pertumbuhan akan menghasilkan menusia dewasa 

dengan sifat–sifat berkualitas makanan keluarga, bukan 

mendapat sisa–sisa konsumsi keluarga. 

2. Berbagai pantangan dan tabu yang mengenai makanan 

banyak dikenakan kepada anak–anak BALITA. Justru 

menyebabkan bagian makanan yang diberikan kepada 

anak–anak ini jauh di bawah kebutuhannya. Banyak 

larangan tentang makanan bagi anak–anak dimaksudkan 

untuk kepentingan kesehatannya, tetapi pada 

kenyataannya bahkan berpengaruh sebaliknya. 

Pantangan demikian harus dicoba di hindarkan sejauh 

mungkin. Sebaliknya tidak semua pantangan merugikan 

anak–anak tersebut. Kita harus hati–hati dan kritis dalam 

menilai mana pantangan yang merupakan pantangan 

yang merugikan dan mana yang masih menguntungkan 

anak–anak tersebut. 

3. Cara memasak. Dapat pula penyebab tidak meratanya 

distribusi makanan di dalam keluarga terutama bagi 
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anak–anak. Bahan makanan yang sangat diperlukan bagi 

pertumbuhan anak–anak sering dimasak dengan bumbu 

terlalu pedas sehingga tidak dapat dikonsumsi oleh anak 

BALITA yang masih belum tahan terhadap rasa pedas 

tersebut. Dalam hal ini sebaiknya dipisahkan terlebih 

dahulu jatah bagi anak sebelum cabe atau bumbu pedas 

lainnya ditambahkan. Justru bahkan makanan hewani 

yang mengandung banyak protein yang diperlukan bagi 

pertumbuhan anak–anak, sering dimasak dengan 

menggunakan bumbu pedas tersebut, sehingga tidak 

dapat di konsumsi oleh anak–anak BALITA. 

c. Food Utilization 

Pemanfaatan pangan mencerminkan kemampuan 

tubuh untuk mengolah pangan dan mengubahnya kedalam 

bentuk energi yang dapat digunakan untuk menjalankan 

aktifitas sehari-hari atau disimpan. Dimensi pemanfaatan 

pangan meliputi konsumsi pangan dan status gizi. Konsumsi 

pangan oleh masyarakat atau keluarga bergantung pada 

jumlah dan jenis pangan yang dibeli, pemasakan, distribusi 

dalam keluarga, dan kebiasaan makan secara perorangan. Hal 
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ini bergantung pula pada pendapatan, agama, adat 

istiadat/kebiasaan, dan pendidikan masyarakat bersangkutan. 

Keadaan kesehatan gizi tergantung dari tingkat 

konsumsi. Tingkat konsumsi ditentukan oleh kualitas serta 

kuantitas hidangan. Kualitas hidangan menunjukan adanya 

semua zat gizi yang diperlukan tubuh didalam susunan 

hidangan dan perbandingannya satu terhadap yang lain. 

Kuantitas menunjukan kwantum masing-masing zat gizi 

terhadap kebutuhan tubuh. Kalau susunan hidangan 

memenuhi kebutuhan tubuh, baik dari sudut kualitas maupun 

kuantitasnya, maka tubuh akan mendapat kondisi kesehatan 

gizi yang sebaik-baiknya, disebut konsumsi adekwat. Kalau 

konsumsi baik kualitasnya dan dalam jumlah melebihi 

kebutuhan tubuh, dinamakan konsumsi berlebih, maka akan 

terjadi suatu keadaan gizi lebih. Sebaliknya konsumsi yang 

kurang baik kualitasnya maupun kuantitasnya akan 

memberikan kondisi kesehatan gizi kurang atau kondisi 

defisiensi.  

Penggunaan makanan oleh tubuh bergantung pada 

pencernaan dan penyerapan serta metabolisme zat gizi. Hal 
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ini bergantung pada kebersihan lingkungan dan ada tidaknya 

penyakit yang berpengaruh terhadap penggunaan zat-zat gizi 

oleh tubuh. Dalam hal ini, pangan akan mengalami berbagai 

tahapan, yaitu pencernaan yang terjadi dari mulut sampai 

usus, penyerapan (proses zat gizi yang masuk kedalam darah 

dan diangkut ke sel-sel), pemecahan dan sintesis dalam sel 

dan pembuangan bahan-bahan yang tidak diperlukan. Melalui 

proses pencernaan dalam tubuh, makanan dipecah menjadi 

zat gizi, kemudian diserap kedalam aliran darah yang 

mengangkutnya ke berbagai bagian tubuh. Beberapa 

diantaranya dengan segera digunakan untuk memenuhi 

kebutuhan tubuh. Zat gizi yang tidak diperlukan setelah 

diserap segera disimpan dalam tubuh untuk penggunaan 

dikemudian hari. 

Adapun tujuan akhir dari konsumsi dan penggunaan 

baik makanan oleh tubuh adalah tercapainya status gizi 

tubuh yang optimal dan baik. Status gizi baik atau status gizi 

optimal terjadi bila tubuh memperoleh cukup zat-zat gizi 

yang digunakan secara efisien, sehingga memungkinkan 

pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja 
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dan kesehatan secara umum pada tingkat setinggi mungkin. 

Untuk lebih memahami lagi  lebih rinci mengenai Dimensi 

Pemanfaatan Pangan yang meliputi konsumsi pangan dan 

status gizi 

Agar makanan yang diterima oleh tubuh dapat 

diutilasi/dipergunakan oleh tubuh, bahan makanan tersebut 

harus diolah terlebih dahulu. 

1.  Alat pencernaan makanan 

Sistem digestivus adalah alat-alat yang berperan besar 

didalam pengolahan makanan mulai dari mulut sampai 

dengan rektum dan anus tempat keluarnya sisa-sisa 

makanan yang tidak dapat dipergunakan lagi oleh 

tubuh. Sistem digestivus ini banyak dibagi ke dalam 2 

bagian:  

 a.  Saluran/canal Alimentarius 

 b. Kelenjar Eksokrin dan Endokrin 

 Sistem Digestivus 

a. Canal/Alimentarius terdiri atas: Mulut; Esofagus; 

Lambung (gastrium); Usus halus (duodenum, 
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jejenium, ileum); Usus besar (sekum, kolon, 

rektum) 

b. Kelenjar Eksokrin dan Endokrin: Hati; Kelenjar 

thyroid; Pankreas; Kelenjar adrenal 

  Proses pencernaan di dalam mulut sampai usus 

meliputi: Kerja mekanik, Kerja kimiawi, dan Kerja 

mikroorganisme. Kerja mekanik, yaitu meliputi: 

Menggigit; Mengunyah (organ: gigi); Menelan (organ : 

lidah); Gerakan peristaltik (organ: usus dan lambung) 

  Kerja kimiawi yaitu, meliputi: Enzim (sekresi dinding 

usus); PH cairan (lambung, usus); Hormon (kelenjar 

hipofise, hipothalamus) 

  Kerja mikroorganisme yaitu, meliputi: Membantu 

memecah makanan dan Penghasil vitamin: K, dan B 

  Pada Gambar 8 berikut tersaji tahapan proses 

pencernaan makanan. 
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Gambar 8. Tahapan  proses pencernaan makanan 

 

Makanan masuk melalui mulut (INGESTION) 

Pencernaan (DIGESTION) 

Penyerapan (ABSORPTION) 

Penggunaan oleh tubuh 

(UTILIZATION) 

Pembuangan sisa makanan yang 

tidak dipergunakan oleh tubuh 

(EXCRETION) 

Metabolisme (METABOLISM) 
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2.  Pencernaan  

Pada saat makanan masuk ke dalam mulut (ingestion), 

disini sudah sudah mulai terjadi proses pencernaan 

(digention). 

 Digestion 

Proses hidrolisa yang memecah makanan tahap demi 

tahap menjadi bagian kecil yang lebih sederhana 

sehingga proses selanjutnya dapat terjadi. 

 Pencernaan di dalam mulut 

Di dalam mulut makanan akan digigit, dikunyah atau 

mengalami proses mastikasi yang mempunyai 

peranan yaitu Memperluas permukaan sehingga 

mempermudah aksi pencernaan dan Merangsang 

keluarnya saliva. Di dalam mulut, makanan akan 

bercampur dengan air ludah (saliva) yang 

mengandung enzim ptialin. Ptialin ini akan memecah 

pati, akan tetapi hanya sebagian kecil saja, dan proses 

selanjutnya akan dilanjutkan dalam lambung selama 

makanan belum bereaksi asam. 

  Pencernaan dalam Usus Besar dan Rektum 
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Oleh gerakan peristaltik usus, makanan yang tidak 

diserap masuk kedalam usus besar, disini terjadi 

penyerapan air, elektrolit dan sejumlah kecil 

sisa/produk akhir pencernaan. Karena itu akan terjadi 

gumpalan padat disebut feces (tinja). 

Bakteri-bakteri yang normal hidup didalam usus besar 

akan mengadakan perubahan-perubahan pada sisa 

makanan. Beberapa jenis bakteri juga bermanfaat 

dalam mensintesa beberapa jenis vitamin (vitamin B 

dan K). Sisa makanan yang tidak dipergunakan lagi 

oleh tubuh akan dikeluarkan dari rektum melalui anus 

(liang keluar dari tubuh). 

3.  Penyerapan 

Penyerapan zat-zat makanan sebagian besar dilakukan 

di usus halus kecuali air terutama diserap di usus 

besar. 

  Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan antara 

lain: 
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a. Irritasi/rangsangan yang menyebabkan pergerakan 

yang kuat dari usus, akan menghambat 

penyerapan. 

b. Kurangnya produksi empedu akan menghambat 

penyerapan lemak 

c. Ferro lebih siap diserap oleh ferri 

d. Adanya vitamin C dan E mempertinggi penyerapan 

Fe 

e. Vitamin D baik untuk penyerapan Kalsium 

f. Adanya parasit, menghambat penyerapan 

terutama mineral Fe 

C. Indikator Ketahanan Pangan 

Maxwell dan Frankenberger (1992) menyatakan bahwa 

pencapaian  ketahanan pangan dapat di ukur dari berbagai 

indikator. Indikator tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) 

kelompok, yaitu Indikator proses dan Indikator Dampak. 

Indikator Proses dan akses pangan, sedangkan Indikator 

Dampak meliputi indikator maupun tak langsung. Indikator 

ketersediaan pangan berkaitan dengan produksi pertanian, 

iklim, akses terhadap sumberdaya alam, praktek pengelolaan 
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lahan, pengembangan instiyusi, pasar, konflik regional, dan 

kerusakan sosial. Indikator akses pangan meliputi antara lain 

sumber pendapatan, akses terhadap modal. Indikator akses 

pangan juga meliputi strategi rumah tangga untuk memenuhi 

kekurangan pangan. Strategi tersebut dikenal sebagai 

“Coping Ability Indicator” Indikator Dampak secara langsung 

adalah konsumsi dan frekuensi pangan. Indikator Dampak 

secara tak langsung meliputi penyimpangan pangan dan 

status gizi. 

Program peningkatan ketahanan pangan difokuskan 

untuk mengkoordinasikan aspek – aspek penting ketahanan 

pangan yaitu: 

1. Ketersediaan dan cadangan pangan 

2. Distribusi dan harga pangan 

3. Keaneka ragaman konsumsi pangan 

4. Kewaspadaan pangan, termasuk mutu dan keamanan 

pangan 

Dalam hal ketersediaan pangan, kebijakan yang 

ditempuh adalah sejauh mungkin memenuhi kebutuhan 

pangan utama yang terus bertambah dan semakin beragam 
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dari produksi dalam negeri. Tantangan dalam meningkatkan 

produksi ini cukup besar, karena sumberdaya lahan air 

pemanfaatannya semakin kompetitif dengan penggunaan 

untuk kegiatan ekonomi lainnya, seperti industri dan 

pemukiman. Dalam rangka menjamin akssesibilitas seluruh 

warga masyarakat terhadap pangan yang cukup dengan 

harga terjangkau, kelancaran dan efesiensi sistem distribusi 

pangan serta stabilitas harga pangan pokok strategis perlu 

senantiasa ditingkatkan. Sistem informasi ketahanan pangan 

yang handal perlu terus dibangun untuk kelompok rawan 

pangan dan mengefektifkan penyaluran bantuan pangan 

serta upaya pemupukan cadangan pangan yang sesuai 

dengan kondisi lokal. Disamping itu insentif ekonomi dan 

dukungan prasarana diperlukan agar mampu memfasilitasi 

peningkatan produksi dan penyediaan pangan yang 

memberikan pendapatan layak bagi para pelakunya. 

Pengembangan penganekaragaman pangan diupayakan 

dalam kerangka konsumsi pangan dan gizi yang cukup dan 

berimbang, yang bersamaan dengan itu diharapkan 

mengurangi ketergantungan pangan pokok terhadap beras. 
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Hal ini diupayakan dengan pengembangan teknologi yang 

inovatif untuk meningkatkan daya tarik dan martabat 

komoditas pangan lokal, agar mampu mensubstitusi 

komoditas pangan pokok seperti beras dan terigu. 

 
LATIHAN SOAL 

PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL : 

I. Untuk option jawaban abjad, petunjuknya yaitu : 
- Pilihlah jawaban pertanyaan yang paling tepat atau 

saudara anggap benar dengan memberikan tanda  
silang (x) pada  lembar jawaban 

II. Untuk option jawaban angka, pilihlah dengan 
ketentuan: 

A = jika jawaban 1, 2 dan 3 benar 
B = jika jawaban 1 dan 3 benar 
C = jika jawaban  2 dan 4 benar 
D = jika jawaban  4 saja benar 
E = jika jawaban semua benar/salah 

 
Soal: 
1. Istilah Hunger Paradox merupakan…. 

a. Penyimpangan pangan dan status gizi 
b. Kekurangan pangan tingkat wilayah 
c. Proses penyerapan makanan belum sempurna 
d. Rendahnya produksi pangan 
e. Pangan cukup tersedia, namun akses pangan individu 

masih rendah 
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2. Elemen sistem ketahanan pangan, yaitu: 
1. Ketersediaan pangan 
2. Aksessibilitas 
3. Keamanan pangan 
4. Keberlanjutan 

3. Komponen ketahanan pangan, yaitu: 
1. Food availibility  
2. Food stability 
3. Food accessibility 
4. Food utilization 

4. Selain air, penyerapan zat-zat makanan sebagian besar 
dilakukan pada: 
a. Usus Besar 
b. Usus halus 
c. Rectum 
d. Hati 
e. Lambung 

5. Coping Ability Indicator merupakan…. 
a. Strategi rumah tangga untuk memenuhi kekurangan 

pangan 
b. Peningkatan produksi dan penyediaan pangan yang 

memberikan pendapatan layak bagi para pelakunya 
c. Penggunaan makanan oleh tubuh 
d. Cara mengukur tingkat ketersediaan pangan 
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