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RINGISASAN

Sarwono, pemodelan peubah penciri fasilitas fisik rumah tangga terhadap status
keamanan pangan (Dibawah bimbingan Erfia~iisebagai ketua dan Aunuddin sebagai
anggota).
Dalam penelitian ini dicantumkan pengidentifikasian status keamanan pangan,
guna mengelompokkan status keamanan pangan masa sekarang terhadap data
konsumsi rumah tangga pada bahan pangan.
Data yang digunakan berasal dari hasil survei keamanan pangan yang
dikumpulkan oleh tim Jurusan Statistika IPB. Survei dilakukan dalam dua tahap.
Tahap I dilakukan di tiga kecamatan, yaitu kecamatan Pameungpeuk (kab. Garut),
kecamatan Leuwiliang (kab. Bogor), dan kecamatan Parung Kuda (kab. Sukabumi).
Pada data tahap I telah dianalisis oleh Murnihati (1994). Tahap I1 dilakukan di dua
kecamatan yaitu di kecamatan Cadasari (kab. Pandeglang) dan kecamatan Cipaku
(kab. Ciamis).
Model regresi logistik pada penelitian ini diterapkan untuk menganalisis
pengaruh peubah kepemilikan rumah dan halaman, penggunaan atap, sumber air,
fasilitas khusus WC, jenis penerangan, kepemilikan TV, radio dan kendaraan
bermotor terhadap status keamanan pangan, yang selanjutnya kesimpulan yang
didapat dibandingkan dengan hasil analisis Murnihati (1994).
Hasil identifikasi kearnanan pangan terhadap data tahap I1 menunjukkan
17,24% berstatus aman, 26,90% rawan ringan, 21,40% rawan sedang, dan 34,48%
masuk dalam klasifikasi rawan berat. sehingga secara keseluruhan dikedua
kecamatan tersebut menunjukkan keadaan kurang.
Hasil regresi logistik menunjukkan bahwa indikator awal bagi suatu rumah
tangga masuk dalam klasifikasi status aman dan rawan berat dapat ditunjukkan
h
sedangkan untuk status rawan ringan dan rawan
dengan fasilitas fisik ~ m a tangga,
sedang ciri-ciri fisik tersebut belum cukup baik digunakan sebagai indikator awal.
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Latar Belakang
Keamanan pangan sebagai suatu konsep
mengenai jangkauan masyarakat terhadap
bahan pangan (Taylor. 1991). Unsur-unsur
utama dalam keamanan pangan adalah
ketersediaan makanan dan kemampuan untuk
memperoleh makanan tersebut. S t a t u s
keamanan pangan dibedakan menjadi empat
kategori yaitu: aman, rawan ringan, rawan
sedang, dan rawan berat.
Ditinjau dari segi waktu, keamanan
pangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitn:
keamanan pangan masa sekarang. keamanan
pangan jangka pendek dan keamanan pangan
jangka panjang. Dalam penelitian ini hanya
akan dibahas masalah keamanan pangan masa
sekarang yang selanjutnya disebut keamanan
pangan.
Alamudi (1993). telah melakukan
pengklasifikasian status keamanan pangan

mana yang digunakan sehagai indikator awal
hagi status keamanan pangan rumah tangga data
tahap I dengan data tahap 11, serta melihat
pengaruh tidak digunakannya dua komoditi
pangan dalam menentukan status keamanan
pangan untuk melihat indikator awal tersebut.

TELAAH PUSTAKA
Konsep Keamanan Pangan
Keamanan pangan adalah suatu konsep
yang menganalisis masalah akses masyarakat
terhadap bahan pangan, dalam kurun waktu
tertentu, dimana Konsep status keamanan
pangan disini berbeda dengan konsep status
gizi (Taylor.1991). Status gizi didefinisikan
sebagai pengukuran tingkat penggunaan gizi
oleh tnbuh, sedangkan status keamanan pangan
mengukur keadaan akses suatu rumah tangga
pada kecukupan pangan sepanjang tahun atau
pada waktn-waktn yang akan datang. .
Masatah keamanan pangan dapat

berdasarkan kriteria yang dikemukakan oleh
Taylor ( 1991) terhadap data keamanan pangan
tahap I. Selanjutnya Murnihati ( 1 9 9 4 )
melakukan penelaahan hubungan antara status
keamanan pangan hasil analisis Alamudi
tersebut dengan ciri-ciri fisik rumah tangga.
Karena data yang dikumpulkan terdiri
dari dua tahap, maka sangat menarik untuk
dilihat apabila data tahap I1 diberikan
perlakuan yang sama dengan data tahap I. yaitu
penentuan klasifikasi status keamanan pangan
dan penerapan model regresi logistik guna
melihat huhungan antara status keamanan
pangan dengan cirisiri fisik rumah tangga.

dibedakan menjadi dua komponen utama. yaitu
status keamanan pangan masa sekarang dan
status keamanan pangan masa yang akan
datang.
Komponen pertama yaitu s t a t u s
keamanan pangan masa sekarang berhubungan
pada kwalitas dan kwantitas konsumsi makanan
masa sekarang.
Komponen kedua adalah Status
keamanan pangan masa yang akan datang.
Komponen ini berhubungan dengan resiko dan
jaminan keamanan pangan yang dihadapi oleh

Tujuan Penelitian

mempengaruhi aktifitas produksi yang
herhubungan dengan akses rumah tangga
tehadap bahan pangan. Jaminan dimaksudkan

Penelitian ini bertujuan u n t u k
membandingkan hasil mengenai ciri-ciri fisik

suatu rumah tangga. Untuk jangka pendek,
rmiko adalah infonnasi mengenai kemungkinan
terjadinya suatu kejadian yang akan

sebagai informasi mengenai usaha rumah
tangga mengata5i krisis pangan jangka pendek.
Resiko dan jaminan jangka pendek
bersama-sama dengan status masa sekarang
akan menentukan status keamanan pangan
jangka pendek rumah tanega y a n g
bersangkutan. Resiko dan jaminan jangka
panjang dimaksudkan sebagai informasi
mengenai kecenderugan jangka pan.jang suatu
rumah tangga dalam ha1 kemdmpuannya
meningkatkan status keamanan pangan atau
ketakmampuannya mengatasi resiko jangka
panjang keamanan pangan. Resiko dan jaminan
jangka panjang bersama-sama dengan status
sekarang dan status jangka pendek akan
menentukan status keamanan pangan jangka
panjang bagi mmah tangga yang bemngkutan.

respon berskala ordinal atau lebih dari dua
kategori (pulytomous) (Lemeshow dan Hosmer.
1989).
Menurut Agresti (1990). metode yang
digunakan pada pengukuran peubab respon
yang berskala ordinal adalah dengan
membentuk fungsi dari peluang kumulatifnya,
yaitu:

P(Y S j I X)

FJX)
n,(X) +
dimana j = i+2,...J

... + q x 1

Kemudian dari fungsi peluang kumulatifnya
dibentuk fungsi logit yang didefinisikan sebagai
berikut:
L$X) = Logit [P(Y Sj I X)J

Model Regresi Logistik
Model linier umum dibentuk oleh tiga
k o m p o n e n dasar, yaitu: komponen a c a k ,
komponen sistematik. dan fungsi penghubung.
Komponen acak mempakan identifikasi sebaran
peluang dari peubah respon dan komponen
sistematik mempakan fungsi linier dari peubahpeubah bebas. sedangkan fungsi penghubung
adalah penghubung antara kompunen sistematik
dengan nilai harapan dari komponen acak yang
disebut sebagai link function. Jika komponen
acak merupakan data berskala biner d a n
komponen sistematik terdiri dari data kategori
dan atau kontinu dengan fungsi penghubung
iogit. model yang sesuai adalah regresi logistik
(Agresti, 1990).
Model regresi logistik mulai
berkembang sejak tahun 1967 dan mempakan
metode dasar untuk menganalisis data respon
berskala hiner (dichotomous) dengan peubahpeubah bebasnya. Dengan sedikit modifikasi
regresi logistik juga dapat digunakan untuk data
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Sehingga penduga dari Lj(X) adalah:
Lj(X) = 0. + Ba(X).j=1.2 ....J-1.
dengan aj dan 6 . merupakan penduga
J
kemungkinan maksimum bagi a. dan B..
J
J
Menumt Hosmer dan Lemeshow (1989),
dalam penggunaan model logit dengan peubah
respon berskala ordinal, tekhnik pendugaan
parameter yang layak digunakan adalah metode
kemungkinan maksimum. Sedangkan Cox
(1970) mengatakan untuk ukuran contoh yang
A
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