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ABSTRACT
ESTI ROHIMAH. Family Wellbeing Study: Food and Housing Fulfillment
Description on Fisherman Family at Disaster Gristle Region. Undersupervised By
EUIS SUNARTI.

Act of god that knocks over coast area will impacted on fisherman family
wellbeing. The aim of this research is subject to be analyze food and housing
fulfillment description as part of family wellbeing indicators on fisherman at
disaster gristle region. Research is done at Pangandaran's Village Pangandaran's
District, Ciamis's Regency by design cross sectional study. Example in
observational it is 80 fisherman family that chosen by ala simple random is
sampling . As big as 58.8 percent sample to comprise little families( 4 person).
Patriarch age (57. 5%) and mother (70%) lie on early mature group. Father and
mother education is not extremely different which is majority doesn't accomplish
mandatory bounds studies 9 years. Family characteristic is engaged food
fullfilmentt. The greater family head count therefore food expenditure and
availibility of food per capita will get little. Progressively old aged mother
therefore excelsior alertness zoom. Per capita income that excelsior that decrease
caused by food aid and zoom food coping strategy. Food access increases and
coping strategy decrease along with at the height asset ownership. Largely
fisherman family samples (83. 7%) rank is not prosperous objectively, but a large
part (67.5%) rank is prosperous subjectively. Factor that regard objective
wellbeing is family size, while factors that regard subjective wellbeing are density
(far ranging floor per capita) and home ownership state. Subjective wellbeing on
fisherman family was characterized by housing fulfillment that give biggest
satisfaction.
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RINGKASAN
ESTI ROHIMAH. Kajian Kesejahteraan Keluarga: Keragaan Pemenuhan
Kebutuhan Pangan dan Perumahan pada Keluarga Nelayan di Daerah Rawan
Bencana. Dibimbing Oleh EUIS SUNARTI.
Bencana alam yang kerap melanda kawasan pesisir akan berdampak pada
kesejahteraan keluarga, terutama keluarga nelayan yang sangat tergantung pada
laut. Dampak bencana alam bagi keluarga nelayan dapat berupa terganggunya
kegiatan melaut yang sangat terkait dengan rendahnya pendapatan. Kondisi
tersebut menyebabkan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan dan
perumahan yang merupakan bagian dari indikator kesejahteraan pada keluarga
nelayan.
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keragaan pemenuhan
kebutuhan pangan dan perumahan sebagai bagian dari indikator kesejahteraan
keluarga nelayan di daerah rawan bencana. Tujuan khusus penelitian ini yaitu
mengetahui karakteristik keluarga; menganalisis tingkat kesejahteraan keluarga
nelayan di daerah rawan bencana; menganalisis hubungan karakteristik keluarga
dengan akses pangan, ketersediaan pangan, coping strategy pangan, dan
kesiapsiagaan dalam pemenuhan pangan; menganalisis perbedaan karakteristik
keluarga, tingkat kesejahteraan keluarga, pemenuhan pangan, dan pemenuhan
perumahan; serta menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
kesejahteraan keluarga nelayan di daerah rawan bencana.
Desain penelitian adalah cross sectional study dan retrospektif. Penelitian
dilakukan di Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Ciamis pada
bulan Febuari-Agustus 2009. Total contoh adalah 80 responden yang ditentukan
secara proportional random sampling. Jenis data yang dikumpulkan adalah data
primer dan data sekunder. Data primer meliputi: 1) karakteristik keluarga (umur,
besar keluarga, lama pendidikan, pendapatan dan pengeluaran perkapita, jenis
aset, dan nilai kepemilikan aset), 2) kesejahteraan obyektif (pendapatan, frekuensi
makan dan keragaman makanan, status kepemilikan rumah, luas lantai per kapita,
dan kesesakan) dan kesejahteraan subyektif, dan 3) pemenuhan pangan (akses
pangan, ketersediaan pangan, coping strategy pangan, kesiapsiagaan dan pola
konsumsi) dan kualitas perumahan (kondisi fisik rumah, fasilitas dan
perlengkapan rumah, dan kondisi lingkungan). Data sekunder yang dikumpulkan
berupa gambaran umum lokasi penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan
menggunakan komputer program Microsoft Excel 2007 dan SPSS 15.0 for
Windows. Sesuai dengan pertanyaan dan tujuan penelitian, dilakukan analisis
deskriptif untuk menggambarkan berbagai karakteristik contoh, uji Korelasi
Pearson dan Spearman untuk mengetahui hubungan antar peubah penelitian, dan
uji regresi logistik untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
kesejahteraan subyektif.
Persentase terbesar keluarga (58.8%) termasuk keluarga kecil (≤ 4 orang).
Usia kepala keluarga (57.5%) dan ibu (70%) berada pada kelompok dewasa muda
(18-40 tahun). Tingkat pendidikan kepala keluarga dan ibu tidak jauh berbeda
yaitu mayoritas tidak memenuhi batas wajib belajar 9 tahun. Rataan pendapatan
nelayan antara musim panen, musim biasa, dan musim paceklik memiliki
perbedaan yang cukup mencolok. Persentase pengeluaran untuk pangan dan

pengeluaran non pangan dari pengeluaran total adalah 43.9 persen dan 56.2
persen, serta mayoritas keluarga nelayan contoh memiliki nilai aset lebih dari tiga
kali kebutuhan minimal per bulan. Lama pendidikan ibu dan nilai kepemilikan
aset pada keluarga nelayan juragan berbeda dengan keluarga nelayan buruh.
Sementara, tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada peubah umur kepala
keluarga dan ibu, besar keluarga, dan lama pendidikan kepala keluarga antara
keluarga nelayan juragan dan keluarga nelayan buruh.
Lebih dari separuh keluarga nelayan contoh (52.5%) makan dengan menu
yang beragam dan mayoritas keluarga nelayan contoh (86.3%) makan dengan
frekuensi tiga kali sehari. Mayoritas keluarga nelayan contoh memiliki pola
belanja beras harian, dan mayoritas keluarga nelayan contoh memperoleh bantuan
pangan dari pihak lain. Lebih dari separuh contoh (58.8%) memenuhi konsumsi
beras normatif, yaitu 300 gram per orang per hari, lebih dari separuh contoh
memiliki jumlah food coping strategy antara 6-11, serta sebagian besar keluarga
nelayan contoh memiliki perilaku siapsiaga (preparedness strategy) yang rendah
(0-2 perilaku) dalam menghadapi kekurangan pangan. Terdapat perbedaan yang
signifikan dalam hal pengeluaran pangan, akses bantuan pangan, dan coping
strategy pangan, serta tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada peubah
frekuensi dan keragaman pangan, ketersediaan pangan, dan kesiapsiagaan pangan
antara keluarga nelayan juragan dan keluarga nelayan buruh. Indikator perumahan
memberikan gambaran tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada peubah
kepemilikan rumah, luas lantai per kapita, dan kesesakan antara keluarga nelayan
juragan dan keluarga nelayan buruh. Hampir separuh contoh menempati rumah
dengan status bukan milik sendiri, keluarga nelayan contoh yang memiliki luas
lantai ≥ 8 m2 per orang jumlahnya cukup dominan, dan hampir separuh contoh
memiliki rumah yang termasuk dalam kategori sesak berdasarkan jumlah anggota
keluarga dan jumlah anggota keluarga.
Karakteristik keluarga, baik secara keseluruhan maupun berdasarkan tipe
nelayan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pangan. Besar keluarga
berhubungan negatif ketersediaan pangan. Umur ibu berhubungan positif dengan
kesiapsiagaan kelauarga. Pendapatan perkapita dan kepemilikan aset berhubungan
positif dengan pola belanja beras. Pada keluarga nelayan juragan pengeluaran
pangan berhubungan negatif dengan besar keluarga dan berhubungan positif
dengan pengeluaran total dan kepimilikan aset. Pada keluarga nelayan buruh,
pengeluaran pangan berhubungan negatif dengan besar keluarga dan berhubungan
positif dengan kepemilikan aset. Pada keluarga nelayan juragan, bantuan pangan
berhubungan negatif dengan lama pendidikan ibu, pendapatan, dan kepemilikan
aset. Sedangkan pada keluarga nelayan buruh, bantuan pangan berhubungan
negatif dengan pendapatan. Coping strategy pangan keluarga nelayan juragan
berhubungan negatif dengan pendapatan dan kepemilikan aset, sedangkan pada
keluarga nelayan buruh, coping strategy pangan berhubungan negatif dengan lama
pendidikan ibu.
Setiap orang akan merasakan kepuasan yang berbeda dengan tingkat
ekonomi yang relatif sama. Sebagian besar keluarga contoh termasuk dalam
kategori tidak sejahtera. Namun, sebagian besar keluarga nelayan contoh
tergolong sejahtera secara subyektif. Secara obyektif terdapat perbedaan yang
signifikan antara kesejahteraan keluaraga nelayan juragan dan keluarga nelayan
buruh. Sedangkan secara subyektif, tidak terdapat perbedaan yang signifikan

antara kesejahteraan keluarga nelayan juragan dan keluarga nelayan buruh. Faktor
yang diduga berpengaruh terhadap kesejahteraan obyektif adalah besar keluarga,
lama pendidikan ibu, pengeluaran non pangan, total pengeluaran, dan kepemilikan
aset. Namun setelah dianalisis dengan menggunakan regresi logistik, maka
dihasilkan satu faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan obyektif, yaitu
besar keluarga. Selanjutnya, faktor yang diduga berpengaruh terhadap
kesejahteraan subyektif adalah pendapatan per kapita, status kepemilikan rumah,
densitas (luas lantai per kapita), dan kesesakan (crowding). Namun, setelah
dianalisis dengan analisis dengan menggunakan regresi logistik, maka diperoleh
dua faktor yang berpengaruh terhadap kesejahteraan subyektif yaitu status
kepemilikan rumah dan luas lantai per kapita (densitas). Faktor utama yang
mempengaruhi kesejahteraan subyektif pada keluarga nelayan contoh adalah
status kepemilikan rumah. Keluarga nelayan contoh yang memiliki rumah dengan
status tanah milik sendiri berpeluang 3.643 kali lebih sejahtera secara subyektif
dibandingkan dengan keluarga nelayan yang status rumahnya bukan milik sendiri.
Kesejahteraan subyektif keluarga nelayan di daerah rawan bencana dicirikan
dengan pentingnya pemenuhan kebutuhan perumahan yang mana memberikan
kepuasan yang lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan lain. Peubah-peubah
yang diteliti hanya mewakili 30.9% dari peubah-peubah yang mempengaruhi
kesejahteraan subyektif keluarga nelayan contoh. Terdapat 69.1 % peubah lain di
luar peubah yang dianalisis, yang berpengaruh terhadap kesejahteraan subjektif
keluarga nelayan contoh.
Bukti ilmiah yang dihasilkan dari penelitian ini mendorong penulis untuk
memberikan saran antara lain: 1) rendahnya perilaku siapsiaga memberikan
indikasi pentingnya pemberdayaan keluarga baik dari aspek pengetahuan pangan
maupun startegi manajemen keuangan keluarga oleh pemerintah setempat bekerja
sama dengan pihak yang berkiprah dalam upaya peningkatan kesejahteraan
keluarga, 2) Peran KUD yang salah satunya sebagai lumbung pangan desa sangat
penting untuk dimaksimalkan dan dapat diakses oleh seluruh nelayan sebagai
salah satu upaya mitigasi resiko bencana, 3) berkaitan dengan pemenuhan
kebutuhan perumahan, status kepemilikan rumah dipandang penting sebagai
penentu kesejahteraan subyektif keluarga, sehingga perlu adanya upaya
pemerintah setempat untuk mempertimbangkan hal ini sehingga kondisi
kesejahteraan nelayan menjadi lebih baik.
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