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Pengeluaran pangan merupakan salah satu indikator social-ekonomi yang dapat menjadi 
penyebab mendasar permasalahan gizi dan kesehatan, terutama pada kelompok rentan (misalnya balita), 
karena berkaitan langsung dengan kemampuan akses pangan. Penelitian ini bertujuan mengetahui 
hubungan antara pengeluaran pangan rumah tangga dengan status gizi balita.

Penelitian cross sectional ini memanfaatkan data 
sekunder Riset Kesehatan Dasar 2010. Sebanyak 22.148 
balita yang memiliki data anthropometri lengkap, 
dimasukkan dalam analisis. Pengeluaran pangan 
dikategorikan menurut distribusi kuintil, dimana kuintil 
terendah menunjukkan pengeluaran yang paling rendah. 
Hubungan antara pengeluaran pangan rumah tangga 
dengan status gizi balita dianalisis dengan uji chi square, 
menggunakan program statistic SPSS 15.0 for windows.

Wasting (kekurusan) dan underweight (gizi 
kurang), berhubungan secara signifikan dengan 
pengeluaran beras, pengeluaran sumber protein hewani, 
sumber protein nabati, serta pengeluaran buah dan sayur 
(tabel 1). Sedangkan wasting (kekurusan) hanya 
berhubungan secara signifikan dengan pengeluaran 
pangan hewani dan pengeluaran buah dan sayur. Kecuali 
pada pengeluaran beras, pada semua kelompok pangan 
terlihat pola bahwa semakin kecil pengeluaran pangan, 
semakin tinggi prevalensi masalah gizi. Pada pengeluaran 
beras, terlihat pola yang sebaliknya, dimana persentase 
masalah gizi terlihat lebih tinggi pada rumah tangga 
dengan kuintil pengeluaran beras yang lebih tinggi. Beras 
cenderung lebih murah dibanding bahan pangan lain, 
sehingga dalam kondisi keterbatasan kemampuan 
ekonomi, rumah tangga lebih mampu mengakses beras, 
namun akses terhadap kelompok pangan lain yang 
merupakan sumber protein dan mikronutrien lebih 
rendah, sehingga berisiko menyebabkan masalah gizi 
terutama pada kelompok rentan.  

Kebijakan beras murah bagi rumah tangga miskin yang selama ini telah dilakukan, dapat 
dipertahankan sebagai alternatif program peningkatan akses pangan, agar rumah tangga  dapat 
menurunkan pengeluaran untuk beras dan mengalokasikannya untuk kelompok pangan yang lain (pangan 
hewani, protein nabati, buah dan sayur), sehingga balita mempunyai kesempatan untuk memperoleh 
pangan yang lebih beragam-seimbang (zat gizi mikro-makro). 

Intervensi untuk peningkatan akses terhadap kelompok pangan hewani, sumber protein nabati, buah dan 
sayur, terutama bagi rumah tangga miskin perlu dilakukan mengingat adanya hubungan signifikan antara 
pengeluaran pangan non beras dengan lebih rendahnya prevalensi masalah gizi pada balita.
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TEMUAN

REKOMENDASI KEBIJAKAN

METODOLOGI

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait ketah-
anan pangan dan gizi antara lain: Food Security of House-
holds Attached to Male and Female Migrant Workers: Deter-
minants and Impacts on Nutritional Status of the Children 
(tesis S2, tahun 2010); Ketahanan pangan rumah tangga 
dan coping strategy pada rumah tangga lansia mandiri di 
perkotaan (2012); Ketahanan pangan rumah tangga, asupan 
gizi dan status gizi kelompok rentan (balita, wanita dan 
lansia) pada kabupaten prioritas masalah kerawanan 
pangan di Indonesia (Co-researcher, 2012); Potential Role of 
Social Capital on the Improvement of Under-utilized Food 
Plants Consumptions among Madurese Ethnic Households 
(Co-researcher, 2013). 









  
     






  


 



 
   

   
   
   






  


 


 
   

   
   
   






  


 


 
   

   
   
   






  


 


 
   

   
   
   


