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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pangan merupakan kebutuhan primer bagi setiap manusia untuk 

mendukung pembangunan kualitas sumber daya manusia yang optimal. 

Sumber daya manusia bergantung pada status gizi individu. Oleh karena 

itu ketahanan pangan yang kuat sangat dibutuhkan dalam sebuah negara, 

rumah tangga bahkan setiap individu untuk mencapai status gizi yang 

baik. Ketahanan pangan adalah keadaan ketika setiap orang, setiap saat 

memiliki keterjangkauan terhadap pangan baik secara fisik maupun 

ekonomi (World Food Summit (1996) dalam FAO (2006)). Sementara 

dalam Undang-Undang Pangan No 18 tahun 2012, ketahanan pangan 

didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai 

perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik 

jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau 

untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. 

Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek yang sangat penting 

untuk pencapaian Millenium Development Goals (MDGs). Dalam 

indikator pertama MDGs yaitu dapat menurunkan angka kemiskinan dan 

kelaparan pada tahun 2015, target penurunan proporsi penduduk yang 

berpenghasilan kurang dari $ 1 per hari sebesar 50% selama tahun 1990-

2015 dan penurunan proporsi penduduk yang menderita kelaparan pada 

tahun 2015 menjadi separuh dari keadaan pada tahun 1990 (MDGs Report, 

2014). Pada tahun 2013, proporsi penduduk yang hidup di bawah garis 

kemiskinan nasional sebesar 11,47%. Sedangkan di Jawa timur proporsi 

penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan lebih tinggi dibandingan 

proporsi nasional yaitu sebesar 12,55% (BPS, 2013).  

Besar kecilnya pendapatan rumah tangga mempengaruhi tinggi 

rendahnya ketahanan pangan rumah tangga tersebut. Hal ini dikemukakan 

dalam kajian yang dilakukan oleh Ening (2008) dengan menggunakan data 
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Susenas tahun 1999, 2002 dan 2005 bahwa peningkatan pendapatan 

keluarga sejalan dengan peningkatan konsumsi rumah tangga tersebut. Di 

sisi lain, terlihat bahwa tidak sepenuhnya rumah tangga yang memiliki 

pendapatan relatif tinggi akan menjamin kecukupan energi dan protein 

rumah tangga tersebut tetapi proporsinya lebih rendah bila dibandingkan 

dengan proporsi rumah tangga pendapatan rendah yang memiliki 

kecukupan energi protein kurang. Rendahnya pendapatan mempengaruhi 

keterjangkauan terhadap pangan sehingga terjadi keterbatasan dalam 

memilih makanan dan mempengaruhi ketahanan pangan (Sari dan 

Andrias, dkk. 2013). Oleh karena itu, penting dilakukan pengentasan 

penduduk dibawah garis kemiskinan karena akan membantu dalam 

mencapai ketahanan pangan yang optimal. 

Ketahanan pangan merupakan suatu rangkaian yang terdiri dari 

beberapa aspek mulai dari ketersediaan pangan, keterjangkauan terhadap 

pangan, pemanfaatan pangan serta stabilitas pangan. Keseluruhan dimensi 

ketahanan pangan saling berkaitan sehingga memerlukan koordinasi lintas 

sektor untuk mendukung tercapainya ketahanan pangan. Ketersediaan 

pangan secara nasional dan regional diperlukan untuk mendukung 

ketahanan pangan tingkat rumah tangga sehingga sampai pada ketahanan 

individu. Ketahanan pangan nasional tidak akan tercapai jika tidak 

didukung oleh ketahanan rumah tangga yang kuat. Studi Saliem, dkk. 

(2001) menyatakan bahwa walaupun ketahanan pangan tingkat regional 

(provinsi) tergolong tahan pangan, namun di provinsi bersangkutan masih 

ditemukan rumah tangga yang tergolong rawan pangan dengan proporsi 

yang tinggi.  

Proporsi rumah tangga di Indonesia yang masuk dalam kategori 

rawan pangan sebesar lebih dari 30% yang terbagi atas 27% di daerah 

perkotaan dan 33% di daerah pedesaan. pada tahun 2002-2005, secara 

nasional proporsi rumah tangga rawan pangan meningkat meskipun 

ketahanan pangan nasional dalam kategori tahan pangan (Ariningsih, 

2006). Menurut data BPS, pada tahun 2009 jumlah penduduk sangat rawan 
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pangan dengan asupan kalori <1.400 kkal/orang/hari mencapai 14,47%, 

meningkat dibandingkan dengan tahun 2008 sebesar 11,07% 

(BAPPENAS, 2011). Saliem, dkk. (2001) dan Bastuti, dkk. (2007) 

menyatakan bahwa rendahnya ketahanan pangan di tingkat rumah tangga  

bukan dikarenakan oleh faktor ketersediaan pangan di tingkat wilayah 

tetapi lebih dikarenakan oleh aspek distribusi dan daya beli karena kedua 

faktor tersebut adalah faktor kunci di tingkat rumah tangga. Daya beli 

tingkat rumah tangga sangat berkaitan dengan penghasilan rumah tangga. 

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu dari empat wilayah di 

Indonesia dengan proporsi rumah tangga dengan status rawan pangan yang 

tinggi sehingga perlu dilakukan tindak lanjut (Ariani dkk., 2007). 

Sedangkan hasil penelitian Arizsa (2013) menyatakan bahwa Surabaya 

merupakan salah satu dari 23 daerah di Jawa Timur yang memiliki 

ketahanan pangan di bawah rata-rata Jawa Timur dan merupakan daerah 

yang memiliki ketahanan pangan terendah di Jawa Timur. Hal tersebut 

menggambarkan bahwa ketahanan pangan perkotaan perlu mendapat 

perhatian lebih. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan 

perkotaan diantaranya yaitu ketersediaan pangan dibandingkan dengan 

jumlah penduduknya. Hal yang perlu mendapat perhatian dalam 

mewujudkan ketahanan pangan perkotaan yaitu ketersediaan pangan 

karena terkait kepadatan penduduk di perkotaan.  

Salah satu upaya untuk mendukung kecukupan ketersediaan 

pangan perkotaan dan produksi sendiri dari dalam kota dengan tujuan 

mempermudah akses fisik dan meningkatkan akses ekonomi masyarakat 

perkotaan, maka dibuat program urban farming. Menurut Word Bank 

(2008) produksi bahan makanan sendiri atau dalam kota dapat 

memperpendek proses distribusi pangan dan dapat mengurangi harga jual 

sehingga meningkatkan daya beli masyarakat. Urban farming merupakan 

salah satu solusi yang dirasakan secara global untuk memenuhi permintaan 

pangan penduduk perkotaan. 
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Urban farming atau pertanian perkotaan merupakan salah satu 

strategi dalam menghadapi masalah kerawanan pangan di perkotaan. 

Pertanian perkotaan ini memiliki ruang lingkup yang luas, bukan hanya 

dalam sektor bercocok tanam/pertanian bahan makanan tetapi juga 

meliputi sektor perikanan, peternakan dan perkebunan. FAO (2011) 

menyatakan bahwa pertanian rumah tangga dapat meningkatkan konsumsi 

pangan rumah tangga sehingga lebih tahan pangan. Selain ketersediaan 

pangan, produksi pangan rumah tangga dapat meningkatkan akses 

terhadap pangan baik akses fisik maupun akses ekonomi. Pertanian 

perkotaan yang dikelola oleh rumah tangga ini dapat membantu 

meningkatkan akses fisik, meningkatkan perekonomian rumah tangga 

yang tinggal di perkotaan tersebut serta mempertahankan harga lebih 

terjangkau karena sifatnya memperpendek distribusi. Pertanian perkotaan 

yang pada umumnya memproduksi bahan makanan segar yang akan lebih 

terjaga dan sedikit kemungkinan kehilangan zat gizi karena proses 

distribusi yang singkat dari produksi ke konsumsi, sehingga dapat akan 

membantu mempertahankan status gizi optimal.   

  
1.2 Identifikasi Masalah     

Masalah ketahanan pangan daerah perkotaan perlu mendapat 

perhatian tersendiri karena ketahanan pangan di perkotaan berbeda dengan 

ketahanan pangan daerah pedesaan. Skala pertumbuhan demografi dan 

urbanisasi menunjukkan bahwa tantangan pembangunan perkotaan akan 

semakin membesar dalam setiap dekade. Daya tarik Kota Surabaya dengan 

berbagai kemudahan dapat membuat penduduk baru datang dan menetap 

di Surabaya. Selain itu, kelahiran bayi baru juga membuat peningkatan 

jumlah penduduk. Hal ini membuat jumlah penduduk Kota Surabaya 

semakin meningkat dari tahun ke tahun. Menurut data kependudukan Kota 

Surabaya yang bersumber dari BPS (2013), terjadi peningkatan jumlah 

penduduk dari tahun 2009 hingga 2013 sebesar 190.624 jiwa dan sekitar 

47 jiwa bertambah setiap tahunnya. Dalam lima tahun terakhir, 
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berdasarkan hasil registrasi penduduk, rata-rata tingkat pertumbuhan 

penduduk Kota Surabaya meningkat 1,76 persen. Meningkatnya 

pertumbuhan tersebut terutama sebagai akibat dari tingkat kelahiran dan 

urbanisasi diiringi dengan meningkatnya usia harapan hidup penduduk 

Kota Surabaya. 

Peningkatan penduduk di daerah perkotaan dapat mengakibatkan 

munculnya masalah ketahanan pangan di wilayah tersebut. Masalah 

ketahanan pangan di perkotaan muncul akibat tidak seimbangnya 

ketersediaan pangan terhadap jumlah konsumsi. Selain itu masalah 

ketahanan pangan perkotaan dapat timbul karena perbedaan akses terhadap 

pangan setiap rumah tangga (Frayne, dkk 2009).  Penelitian yang 

dilakukan oleh Satterthwaite, dkk (2010) menunjukan bahwa urbanisasi 

berimplikasi pada arah perkembangan permintaan, kapasitas produksi dan 

penawaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi sistem distribusi 

komoditas pangan. Implikasi urbanisasi pada sisi permintaan mencakup 

arah perkembangan pola konsumsi maupun volume konsumsi pangan. Hal 

ini berimplikasi pada sistem distribusi dan permintaan pangan yang 

dengan sendirinya mempunyai kaitan timbal balik dengan sisi pasokan 

pangan (Sumaryanto, 2014). Dapat dikatakan bahwa peningkatan jumlah 

penduduk baik karena urbanisasi maupun karena kelahiran dan 

peningkatan usia harapan hidup berdampak pada peningkatan jumlah 

produksi pangan sedangkan lahan pertanian untuk produksi semakin 

menyempit akibat pembangunan tempat tinggal dan perkantoran.  

Menurut data BPS dari hasil Susenas 2005 dan 2008, status rumah 

tangga rawan pangan di Surabaya mengalami peningkatan tahun 2008 

dibandingkan dengan tahun 2005. Peningkatan status rumah tangga yang 

rawan pangan dari 4,11% menjadi 8,69%. Peningkatan proporsi rumah 

tangga yang rawan pangan menjadi salah satu tanda kewaspadaan terhadap 

status gizi. Status rawan pangan suatu rumah tangga dapat mempengaruhi 

kualitas dan kuantitas konsumsi pangan rumah tangga sehingga status gizi 

anggota rumah tangga tidak lagi optimal. Dalam Susenas 2005 dan 2008, 
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tingkat konsumsi energi perkapita di Kota Surabaya mengalami penurunan 

sebanyak 250,098 kkal. Pada tahun 2005 tingkat konsumsi sebesar 

2.068,29 kkal sedangkan tahun 2008 tingkat konsumsi sebesar 1817,31 

kkal.  

Salah satu bentuk strategi yang sedang digalakkan oleh Pemerintah 

Kota Surabaya dalam mengurangi dan mencegah kerawanan pangan di 

daerah perkotaan serta untuk mensiasati semakin menyempitnya lahan 

produksi pangan yaitu dengan menerapkan pertanian perkotaan. Strategi 

pertanian perkotaan ini dapat mempengaruhi tingkat ketahanan pangan 

rumah tangga karena rumah tangga memproduksi makanan sendiri yang 

mempermudah akses terhadap pangan rumah tangga. Terkait produksi 

pangan sendiri tingkat rumah tangga, Kota Surabaya memiliki usaha 

pertanian rumah tangga yang tersebar di beberapa Kecamatan Surabaya 

dengan jumlah peserta terbanyak yaitu Kecamatan Lakarsantri, 

Sambikerep, Pakal, Benowo dan Tandes. Penelitian sebelumnya 

menunjukkan bahwa rumah tangga di perkotaan dengan pekerjaan pada 

sektor pertanian memiliki derajat ketahanan pangan kategori tahan pangan 

sebesar 6,7% dan 33,3% rumah tangga lainnya memiliki status yang rentan 

hingga rawan pangan (Bastuti, dkk., 2007).   

Urban farming  di kota Surabaya mulai dilakukan pada tahun 2009 

sampai sekarang melalui Dinas Pertanian dan kantor ketahanan pangan. 

Program urban farming terdiri dari 3 sektor yaitu pertanian, perikanan, dan 

pertenakan. Dalam penelitian ini diambil sampel urban farming pada 

sektor pertanian dan perikanan. Pada urban farming pertanian, peserta 

diberikan bantuan berupa bibit tanaman, polibag, media tanam dan pupuk, 

sedangkan pada urban farming perikanan peserta diberikan bantuan 

berupa terpal untuk pembuatan kolam, bibit ikan, dan pakan . Tujuan 

program urban farming yaitu meningkatkan kemandirian keluarga miskin 

dengan cara bercocok tanam maupun mengolah bibit perikanan (Anonim, 

2010). Berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas, penelitian ini 

bertujuan untuk mempelajari ketahanan pangan, pola konsumsi dan coping 
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strategy rumah tangga dengan urban farming pertanian dan perikanan di 

daerah perkotaan Surabaya.  

 
1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah 

diuraikan diatas, maka disusun rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: “Apakah ada perbedaan pola konsumsi, coping strategy 

dan ketahanan pangan rumah tangga peserta urban farming pertanian dan 

urban farming perikanan Kota Surabaya?”. 

 
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis 

perbedaan pola konsumsi, coping strategy dan ketahanan pangan 

rumah tangga peserta urban farming pertanian dengan rumah tangga 

peserta urban farming perikanan Kota Surabaya. 

 
1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mempelajari karakteristik sosial ekonomi rumah tangga yang 

meliputi pendapatan dan pengeluaran pangan rumah tangga peserta 

urban farming pertanian dan rumah tangga peserta urban farming 

perikanan Kota Surabaya. 

2. Mempelajari akses pangan rumah tangga peserta urban farming 

pertanian dan rumah tangga peserta urban farming perikanan Kota 

Surabaya. 

3. Mempelajari kecukupan gizi meliputi energi dan protein individu 

dalam rumah tangga peserta urban farming pertanian dan rumah 

tangga peserta urban farming perikanan Kota Surabaya. 

4. Menganalisis perbedaan pola konsumsi rumah tangga peserta 

urban farming pertanian dan rumah tangga peserta urban farming 

perikanan Kota Surabaya. 
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5. Menganalisis perbedaan coping strategy rumah tangga peserta 

urban farming pertanian dan rumah tangga peserta urban farming 

perikanan Kota Surabaya. 

6. Menganalisis perbedaan ketahanan pangan rumah tangga peserta 

urban farming pertanian dan rumah tangga peserta urban farming 

perikanan Kota Surabaya. 

 

1.4.3 Manfaat Penelitian  

1.  Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengalaman serta 

memperdalam ilmu tentang ketahanan pangan rumah tangga dengan 

urban farming pertanian dan perikanan di daerah perkotaan. 

2. Bagi Instansi 

Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan kondisi ketahanan 

pangan rumah tangga di perkotaan khususnya dengan strategi urban 

farming sehingga dapat menjadi informasi dan menjadi bahan 

pertimbangan bagi pemerintah daerah setempat maupun instansi terkait 

dalam membuat program atau kebijakan untuk ketahanan pangan serta 

perbaikan pangan dan gizi. 

3. Bagi Masyarakat/Responden 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan 

pengetahuan kepada masyarakat/responden tentang manfaat urban 

farming sebagai salah satu strategi untuk ketahanan pangan sehingga 

dengan mengelola urban farming, responden memiliki status gizi dan 

status kesehatan yang baik. Responden juga mendapatkan penyuluhan 

dan leaflet sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan responden 

terkait urban farming, ketahanan pangan dan status gizi. 
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