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Abstrak—Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi 

negara sampai dengan perseorangan. Indonesia merupakan salah satu negara yang 

berkomitmen untuk mewujudkan ketahanan pangan sebagai prioritas utama. Namun, 

kebutuhan akan pangan menjadi seadanya dalam artian tidak melihat standar gizi serta 

kondisi kesehatan anggota rumah tangga, sehingga dalam pemenuhan kebutuhan 
pangan juga harus memperhatikan penyakit yang diderita oleh anggota rumah tangga, 

salah satunya yaitu penyakit Tuberkulosis (TB) paru. Oleh karena itu, penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi status ketahanan 

pangan rumah tangga penderita TB paru dengan studi kasus di puskesmas wilayah 
pesisir utara Kota Surabaya dengan menggunakan metode regresi logistik biner. 

Analisis dengan regresi logistik biner memberikan hasil bahwa variabel kepadatan 

hunian rumah dan kepemilikan WC/toilet/jamban berpengaruh signifikan terhadap 

status ketahanan pangan rumah tangga penderita TB paru di wilayah pesisir utara 

Kota Surabaya, dimana rumah tangga dengan kepadatan hunian rumah  8 m2/orang 
dan memiliki WC/toilet/jamban sendiri mempunyai peluang untuk menjadi rumah 

tangga tahan pangan sebesar 0,557248. Model yang digunakan untuk memodelkan 

status ketahanan pangan rumah tangga penderita penyakit tuberkulosis paru di 

wilayah pesisir utara Kota Surabaya telah sesuai (tidak terdapat perbedaan yang 
signifikan antara hasil pengamatan dengan kemungkinan hasil prediksi model) dan 

didapatkan persentase ketepatan klasifikasi sebesar 69,7% yang artinya dari 119 

rumah tangga penderita penyakit tuberkulosis paru di wilayah pesisir utara Kota 

Surabaya terdapat 83 rumah tangga yang diklasifikasikan secara benar dan terdapat 36 
rumah tangga yang diklasifikasikan secara salah. 

Kata kunci: Ketahanan Pangan, Pesisir Utara Kota Surabaya, Regresi Logistik 

Biner, Tuberkulosis Paru 

I. PENDAHULUAN 

Pemenuhan terhadap kebutuhan pangan merupakan salah satu komponen dasar dalam pembangunan 

sumber daya manusia. Mengingat pentingnya untuk memenuhi kecukupan pangan, maka setiap negara 

akan mendahulukan pembangunan ketahanan pangannya sebagai pondasi bagi pembangunan sektor-

sektor lainnya [1]. Indonesia merupakan salah satu negara yang berkomitmen untuk mewujudkan 

ketahanan pangan sebagai prioritas utama, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 

34 yang menyebutkan bahwa negara bertanggung jawab di dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk 

pangan. Namun, pemenuhan kebutuhan akan pangan menjadi seadanya dalam artian tidak melihat standar 

gizi serta kondisi kesehatan dan penyakit yang diderita oleh seluruh anggota rumah tangga. Oleh karena 

itu, dalam pemenuhan kebutuhan pangan juga harus berorientasi pada pencapaian Millenium 

Development Goals (MDGs). Agenda pencapaian MDGs terdiri dari delapan poin, lima diantaranya 

merupakan bidang kesehatan. Salah satu bidang kesehatan yang merupakan agenda pencapaian MDGs 

adalah memerangi penyakit tuberkulosis (TB) [2]. 

Penyakit TB termasuk dalam penyakit menular kronis. World Health Organization (WHO) 

menetapkan bahwa TB merupakan kedaruratan global (global emergency) bagi kemanusiaan sejak tahun 

1992. Kondisi ini menyebabkan penyakit TB sampai saat ini masih merupakan masalah kesehatan 

S - 1 



ISBN. 978-602-73403-2-9 (Cetak)                                                                 978-602-73403-3-6 (On-line)  

 

PS-2 

 

masyarakat terutama di negara-negara berkembang [3]. WHO menyatakan bahwa Indonesia masuk dalam 

negara dengan beban tinggi TB. Jumlah penderita penyakit TB di Indonesia menduduki peringkat 

keempat setelah India, China dan Afrika Selatan yaitu hampir 700 ribu kasus dengan angka kematian 25 

per 100 ribu penduduk. TB merupakan penyebab kematian nomor satu di antara penyakit menular dan 

merupakan peringkat ketiga dari 10 penyakit pembunuh tertinggi di Indonesia yang menyebabkan 

100.000 kematian setiap tahunnya [4].  

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi di Indonesia dengan angka kejadian TB yang 

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di Jawa Timur, Surabaya merupakan Kota yang menempati 

urutan pertama penyebaran penyakit TB. Setidaknya terdapat 4.493 warga Surabaya yang terinfeksi 

bakteri Mycobacterium Tuberculosis [5]. Pada tahun 2013, penyakit TB juga merupakan salah satu 

penyakit yang termasuk dalam sepuluh penyakit terbanyak di Surabaya.   

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga telah banyak 

dilakukan. Namun belum ada penelitian yang mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan 

pangan pada rumah tangga penderita TB paru di wilayah pesisir utara Kota Surabaya. Oleh karena itu, 

penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi status ketahanan pangan 

rumah tangga dengan memperhatikan penyakit TB paru yang diderita oleh anggota rumah tangga.  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah bagaimana memodelkan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi status ketahanan 

pangan rumah tangga penderita TB paru di wilayah pesisir utara Kota Surabaya. Maka, tujuan dalam 

penelitian ini adalah memodelkan faktor-faktor yang diduga mempengaruhi status ketahanan pangan 

rumah tangga penderita TB paru di wilayah pesisir utara Kota Surabaya dengan menggunakan metode 

regresi logistik biner. 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana kondisi ketahanan 

pangan rumah tangga penderita TB paru di wilayah pesisir utara Kota Surabaya, serta mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi status ketahanan pangan rumah tangga penderita TB paru di wilayah pesisir 

utara Kota Surabaya. Selain itu, manfaat dari penelitian ini adalah memberikan informasi kepada 

pemerintah daerah sebagai dasar dalam menentukan program maupun kebijakan yang tepat guna 

meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan hidup penderita TB paru di wilayah pesisir utara Kota 

Surabaya. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder 

merupakan data jumlah dan alamat penderita TB paru yang melakukan pemeriksaan di puskesmas 

wilayah pesisir utara Kota Surabaya pada bulan Januari hingga Desember 2015. Data sekunder diperoleh 

dari buku register TB paru pada puskesmas-puskesmas yang berada di wilayah pesisir utara Kota 

Surabaya. Data sekunder digunakan untuk melihat seberapa banyak populasi penderita TB paru yang 

selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan dalam menentukan jumlah sampel yang digunakan. Sedangkan 

data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung melalui survei terhadap penderita TB 

paru yang berada di wilayah pesisir utara Kota Surabaya. Responden yang disurvei dalam penelitian ini 

adalah rumah tangga yang terdapat penderita TB paru berdasarkan data sekunder dari puskesmas-

puskesmas di wilayah pesisir utara Kota Surabaya.  

B. Rancangan Sampling Penelitian 

Wilayah studi yang menjadi sampel penelitian ini adalah wilayah pesisir utara Kota Surabaya yang 

terdiri dari 5 kecamatan antara lain Kecamatan Pabean Cantikan, Semampir, Krembangan, Bulak, dan 

Kenjeran. Penelitian terhadap populasi tidak dapat dilakukan karena keterbatasan waktu dan biaya, oleh 

karena itu dilakukan penarikan sampel. Sampel dipilih secara acak dengan menggunakan metode Simple 

Random Sampling (SRS) dengan taksiran parameter proporsional. Diperoleh jumlah sampel (n) sebanyak 

121. Jumlah sampel di setiap kecamatan dihitung secara proporsional karena jumlah populasi di setiap 

kecamatan bersifat heterogen. Tabel 1. menunjukkan jumlah populasi dan jumlah sampel pada setiap 

kecamatan di wilayah pesisir utara Kota Surabaya. 
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TABEL 1. JUMLAH POPULASI DAN SAMPEL SETIAP KECAMATAN 

No Kecamatan Populasi (Nc) Sampel (nc) 

1 
Pabean 

Cantikan 
188 24 

2 Semampir 240 30 

3 Krembangan 195 25 

4 Bulak* 29 4 

5 Kenjeran 295 38 

Jumlah 947 121 

Keterangan: 

*) Terjadi kekurangan sampel sebanyak 2 rumah tangga pada Kecamatan Bulak, karena alamat penderita 

yang diberikan puskesmas sudah tidak diperbarui dan banyak rumah tangga yang sudah pindah alamat 

dan tidak berdomisili di wilayah tersebut. 

Jadi, jumlah sampel yang diperoleh dari hasil survei ada sebanyak 119 rumah tangga penderita TB paru 

di wilayah pesisir utara Kota Surabaya. 

C. Variabel Penelitian 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas variabel respon (Y) dan variabel prediktor 

(X). Penjelasan untuk masing-masing variabel tersebut dijelaskan sebagai berikut. 

1) Variabel Respon. Variabel respon (Y) pada penelitian ini adalah status ketahanan pangan rumah 

tangga penderita TB paru di wilayah pesisir utara Kota Surabaya seperti yang terlihat pada Tabel 2. 

TABEL 2. VARIABEL RESPON 

Variabel Keterangan Kategori Skala 

Y Status Ketahanan Pangan 
 0= Rawan Pangan 

Nominal 
 1= Tahan Pangan 

 

Penentuan status ketahanan pangan rumah tangga diukur berdasarkan empat indikator dari Food 

and Agriculture Organization (FAO) yang ditampilkan pada Tabel 3. 

TABEL 3. INDIKATOR PENENTUAN STATUS KETAHANAN PANGAN 

Indikator Keterangan Kategori Skala 

Kecukupan 

Ketersediaan Pangan 

Persediaan Makanan Pokok 

Beras Selama Satu Bulan 

 0= < 20 hari  
  Nominal 

1=   20 hari 

Stabilitas Pangan 
Frekuensi Makan ART Per 

Hari 

 0= < 3 kali  
  Nominal 

1=   3 kali 

Aksesibilitas terhadap 

Pangan 

Lokasi Pasar 
0=  > 2 km  

Nominal 
1=   2 km 

Jumlah Anggota Rumah 

Tangga 

0=   7 orang  
Nominal 

1=  <  7 orang 

Tingkat Pendidikan KRT 
0= Tidak Sekolah  

Nominal 
1= Minimal SD 

Cara Memperoleh Makanan 

Pokok 

0= Berhutang  
Nominal 

1= Tidak Berhutang 

Kualitas atau 

Keamanan Pangan 
Protein yang Dikonsumsi 

0=  Nabati Saja atau Tidak Ada 

Sama Sekali  
Nominal 

1=  Hewani dan Nabati atau 

Hewani Saja 

 

2) Variabel Prediktor. Variabel prediktor (X) yang digunakan pada penelitian ini ditampilkan pada 

Tabel 4. 
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TABEL 4. VARIABEL PREDIKTOR  

Variabel Keterangan Variabel Keterangan 

X1 Usia Kepala Rumah Tangga X12 Kepemilikan Rumah 

X2 Usia Istri X13 Kepadatan Hunian Rumah 

X3 
Pendidikan Terakhir Kepala 

Rumah Tangga  
X14 Jenis Atap Terluas 

X4 Pendidikan Terakhir Istri X15 Jenis Dinding Terluas 

X5 Pekerjaan Kepala Rumah Tangga X16 Jenis Lantai Terluas 

X6 Status Pekerjaan Istri X17 Ventilasi Rumah 

X7 Jumlah Anggota Rumah Tangga X18 Kepemilikan Toilet/WC/Jamban 

X8 Jumlah Anak Sekolah X19 Sumber Air Bersih 

X9 Jumlah Anak Balita X20 Tempat Buang Sampah 

X10 Penghasilan per Bulan X21 Tempat Pembuangan Air Limbah 

X11 Pengeluaran per Bulan X22 Sumber Listrik 

 

D. Langkah Analisis Data 

Langkah-langkah analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengumpulkan data sekunder dari puskesmas-puskesmas di wilayah pesisir utara Kota Surabaya. 

2. Menentukan jumlah sampel penelitian berdasarkan informasi data sekunder. 

3. Menentukan variabel penelitian dan menyusun kuesioner. 

4. Melakukan survei primer terhadap penderita TB paru yang terpilih sebagai unit sampel. 

5. Menentukan status ketahanan pangan rumah tangga berdasarkan 4 indikator dari FAO.  

6. Melakukan analisis data berdasarkan informasi yang diperoleh dari survei terhadap penderita TB 

paru dengan menggunakan metode regresi logistik biner untuk memodelkan faktor-faktor yang 

mempengaruhi status ketahanan pangan rumah tangga penderita TB paru. 

7. Menarik kesimpulan dari hasil analisis. 

 

E. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode regresi logistik biner. Regresi 

logistik biner merupakan suatu metode analisis data yang digunakan untuk mencari hubungan antara 

variabel respon yang bersifat biner atau dikotomus dengan variabel prediktor yang bersifat polikotomus 

[6]. Variabel respon (y) terdiri dari dua kategori yaitu “sukses” dan “gagal” yang dinotasikan dengan y = 

1 untuk sukses dan y = 0 untuk gagal. Pada regresi logistik dapat disusun model yang terdiri dari banyak 

variabel prediktor yang dikenal sebagai model multivariabel [7]. Estimasi parameter dalam regresi 

logistik biner dilakukan dengan metode Maximum Likelihood. Metode tersebut mengestimasi 

parameter   dengan cara memaksimumkan fungsi likelihood [8]. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Signifikansi Parameter terhadap Faktor-faktor yang Diduga Mempengaruhi Status Ketahanan 

Pangan Rumah Tangga Penderita TB Paru 

Signifikansi parameter dilakukan untuk mengetahui variabel mana saja yang berpengaruh signifikan 

melalui uji serentak dan uji parsial.  

1) Uji Serentak terhadap Faktor-faktor yang Diduga Mempengaruhi Status Ketahanan Pangan Rumah 

Tangga Penderita TB Paru. Uji serentak dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel prediktor 

terhadap status ketahanan pangan rumah tangga penderita TB paru di wilayah pesisir utara Kota Surabaya 

secara serentak menggunakan metode Backward dengan memasukkan semua variabel hingga didapatkan 

model terbaik hanya dari variabel yang berpengaruh signifikan. Model terbaik berhenti pada iterasi 

terakhir yaitu step 20. Berikut adalah hasil uji serentak yang didapatkan. 

Hipotesis: 

H0: 02221 ...    

H1: Minimal ada satu 0j  dengan j = 1,2,…,22 



SEMINAR MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2017 

 

PS-5 

 

Taraf Signifikan:  = 0,05 

Statistik Uji: 
2  

Daerah Penolakan: Tolak H0 jika ),( df 22  atau P-value <   

Tabel 5. menunjukkan hasil uji serentak dengan memasukkan seluruh variabel prediktor. 

TABEL 5. HASIL UJI SERENTAK DENGAN MEMASUKKAN  SELURUH VARIABEL PREDIKTOR 

2  df )3,05.0(
2  P-value 

44,171 3 7,815 0,000 

 Hasil uji serentak memberikan kesimpulan bahwa minimal ada satu dari variabel prediktor yang 

berpengaruh signifikan terhadap status ketahanan pangan rumah tangga penderita penyakit TB paru di 

wilayah pesisir utara Kota Surabaya.  

 

2) Uji Parsial terhadap Faktor-faktor yang Diduga Mempengaruhi Status Ketahanan Pangan Rumah 

Tangga Penderita TB Paru di Wilayah Pesisir Utara Kota Surabaya. Uji serentak yang telah dilakukan 

menghasilkan kesimpulan bahwa minimal ada satu dari variabel prediktor yang berpengaruh signifikan 

terhadap status ketahanan pangan rumah tangga penderita TB paru di wilayah pesisir utara kota Surabaya. 

Oleh karena itu, dilakukan uji parsial untuk mengetahui variabel mana yang signifikan dengan hipotesis 

yang digunakan adalah sebagai berikut.  

Hipotesis: 

H0: 0j
 
 

H1: 0j , untuk j = 1,2, ...., 22 

Taraf Signifikan:  = 0,05 

Statistik Uji: 
2

 
 

Daerah Penolakan: Tolak H0 jika ),( df 22  atau P-value <   

Hasil uji parsial terhadap semua variabel prediktor ditunjukkan oleh Tabel 6. 

TABEL 6. HASIL UJI PARSIAL DENGAN MEMASUKKAN SELURUH VARIABEL PREDIKTOR 

Variabel 
2  df ),( df2

 P-value 

Jumlah ART (1) (X7) 0,000 1 3,841   0.998 

Kepadatan Hunian Rumah (1) (X13) 9,407 1 3,841 0,002 * 

Kepemilikan Toilet/WC/Jamban (1) (X18) 5,262 1 3,841 0,022 * 

*) Signifikan pada α = 5% 

 

Hasil uji parsial tersebut merupakan hasil uji parsial pada iterasi terakhir yaitu pada step 20. 

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel kepadatan hunian rumah dan kepemilikan 

toilet/WC/jamban berpengaruh signifikan terhadap status ketahanan pangan rumah tangga penderita TB 

paru di wilayah pesisir utara Kota Surabaya. Kedua variabel yang berpengaruh signifikan tersebut 

kemudian digunakan sebagai variabel pembentuk model regresi logistik biner pada status ketahanan 

pangan rumah tangga penderita TB paru di wilayah pesisir utara Kota Surabaya. 

 

B. Uji Parsial terhadap Variabel yang digunakan dalam Pembentukan Model Regresi Logistik Biner 

 Metode yang digunakan dalam pemodelan ini adalah metode Wald dengan hanya memasukkan dua 

variabel prediktor yang signifikan terhadap status ketahanan pangan rumah tangga penderita TB paru di 

wilayah pesisir utara kota Surabaya sesuai dengan hasil uji parsial yang telah dilakukan sebelumnya. 

Adapun hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 

Hipotesis:  

H0: 0j
 
 

H1: 0j , untuk j = 1 dan 2 

Taraf Signifikan:  = 0,05 
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Statistik Uji: 
2  

Daerah Penolakan: Tolak H0 jika ),( df 22  atau P-value <   

Hasil uji parsial terhadap variabel yang digunakan dalam pembentukan model ditunjukkan oleh 

Tabel 7. 

TABEL 7. HASIL UJI PARSIAL TERHADAP VARIABEL YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBENTUKAN MODEL 

Variabel B    
2  df ),( df2  P-value 

Kepadatan Hunian Rumah 

(1) (X13) 
1,131 6,968 1 3,841    0,008 * 

Kepemilikan 

Toilet/WC/Jamban (1) (X18) 
2,448 5,365 1 3,841    0,021 * 

Constant    -3,349 10,091 1 3,841 0,001 

*) Signifikan pada α = 5% 

 Hasil uji parsial terhadap variabel-variabel yang digunakan dalam pembentukan model regresi 

logistik biner memberikan kesimpulan bahwa variabel kepadatan hunian rumah dan kepemilikan 

toilet/WC/jamban berpengaruh signifikan terhadap status ketahanan pangan rumah tangga penderita TB 

paru di wilayah pesisir utara Kota Surabaya. 

C. Model Logit pada Status Ketahanan Pangan Rumah Tangga Penderita TB Paru di Wilayah Pesisir 

Utara Kota Surabaya 

 Model logit dibentuk berdasarkan hasil uji parsial yang ditunjukkan pada Tabel 7. Berikut adalah 

model logit dalam analisis regresi logistik biner pada status ketahanan pangan rumah tangga penderita TB 

paru di wilayah pesisir utara Kota Surabaya. 

)1()1( 1813 448,2131,1349,3)(ˆ XXxg   

Berdasarkan model logit tersebut, maka dilakukan perhitungan nilai peluang untuk dua kategori variabel 

respon. Berikut adalah nilai peluang yang didapat pada kategori tertentu, misalnya rumah tangga dengan 

kepadatan hunian rumah memenuhi syarat atau  8 m2/orang dan memiliki WC/toilet/jamban sendiri. 

Rumah tangga dengan kategori tersebut memiliki peluang untuk menjadi rumah tangga tahan pangan 

sebesar 0,557248. Sedangkan peluang untuk menjadi rumah tangga rawan pangan adalah sebesar 

0,442752, sesuai dengan hasil perhitungan berikut. 

 

  
  

 
 

557248,0

)1(448,2)1(131,1349,3exp1

)1(448,2)1(131,1349,3exp

448,2131,1349,3exp1

448,2131,1349,3exp

ˆexp1

ˆexp

1

1

1

1

)1()1(

)1()1(

1813

1813









































XX

XX

xg

xg

 

442752,0557248,011 12    

D. Nilai Odds Ratio dari Variabel yang Mempengaruhi Status Ketahanan Pangan Rumah Tangga 

Penderita TB Paru di Wilayah Pesisir Utara Kota Surabaya 

 Nilai odds ratio didapatkan dari hasil Exp (  ). Tabel 8. menyajikan nilai odds ratio dari masing-

masing variabel prediktor yang masuk ke dalam model regresi logistik biner. 
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TABEL 8. NILAI ODDS RATIO DARI VARIABEL YANG MASUK DALAM MODEL 

Variabel Odds Ratio 

Kepadatan Hunian Rumah (1) (X13) 3,100 

Kepemilikan Toilet/WC/Jamban (1) (X18) 11,566 

  

Nilai odds ratio tersebut menunjukkan bahwa sebuah rumah tangga dengan kepadatan hunian rumah 

memenuhi syarat atau  8 m2/orang akan cenderung untuk menjadi rumah tangga tahan pangan sebesar 

3,100 kali dibandingkan rumah tangga dengan kepadatan hunian rumah tidak memenuhi syarat atau < 8 

m2/orang. Sedangkan sebuah rumah tangga yang memiliki toilet/WC/jamban sendiri akan cenderung 

untuk menjadi rumah tangga tahan pangan sebesar 11,566 kali dibandingkan rumah tangga yang 

menggunakan WC/toilet/jamban umum. 

E. Uji Kesesuaian Model Status Ketahanan Pangan Rumah Tangga Penderita TB Paru di Wilayah 

Pesisir Utara Kota Surabaya 

 Berikut merupakan hasil dari uji kesesuaian model status ketahanan pangan rumah tangga penderita 

TB paru di wilayah pesisir utara Kota Surabaya.  

Hipotesis: 

H0:IiModel telah sesuai (Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan 

kemungkinan hasil prediksi model) 

H1: Model tidak sesuai (Terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan 

kemungkinan hasil prediksi model) 

Taraf Signifikan:  = 0,05 

Statistik Uji: 
2  

Daerah Penolakan: Tolak H0 jika ),( df 22  atau P-value <   

 Tabel 9. menunjukkan hasil uji kesesuaian model status ketahanan pangan rumah tangga penderita 

TB paru di wilayah pesisir utara Kota Surabaya. 

TABEL 9. HASIL UJI KESESUAIAN MODEL  

2  df )2,05.0(
2  P-value 

1,162 2 5,991 0.559 

Hasil uji kesesuaian model status ketahanan pangan rumah tangga penderita TB paru di wilayah 

pesisir utara Kota Surabaya memberikan kesimpulan bahwa model telah sesuai atau tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan kemungkinan hasil prediksi model.  

F. Ketepatan Klasifikasi Status Ketahanan Pangan Rumah Tangga Penderita TB Paru di Wilayah 

Pesisir Utara Kota Surabaya 

Tabel 10. merupakan hasil evaluasi ketepatan klasifikasi status ketahanan pangan rumah tangga 

penderita TB paru di wilayah pesisir utara Kota Surabaya. 

TABEL 10. KLASIFIKASI STATUS KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA PENDERITA TB PARU DI WILAYAH PESISIR UTARA KOTA 

SURABAYA 

Observasi 

Prediksi Persentase 

(%) Status Ketahanan pangan 

Rawan Pangan Tahan Pangan 

Status ketahanan 

Pangan 

Rawan Pangan 64 16 80,0 

Tahan pangan 20 19 48,7 

Persentase Keseluruhan 69,7 

 

 

Evaluasi ketepatan klasifikasi status ketahanan pangan rumah tangga penderita TB paru di wilayah 

pesisir utara Kota Surabaya memberikan hasil bahwa persentase klasifikasi dari rumah tangga yang rawan 

pangan adalah sebesar 80% dimana dari 80 rumah tangga yang rawan pangan terdapat 64 rumah tangga 

yang diklasifikasikan secara benar sebagai rumah tangga yang rawan pangan, sedangkan 16 rumah tangga 

lainnya diklasifikasikan secara salah sebagai rumah tangga yang tahan pangan. Kemudian persentase 

klasifikasi dari rumah tangga yang tahan pangan adalah sebesar 48,7% dimana dari 39 rumah tangga yang 
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tahan pangan terdapat 19 rumah tangga yang diklasifikasikan secara benar sebagai rumah tangga yang 

tahan pangan, sedangkan 20 rumah tangga lainnya diklasifikasikan secara salah sebagai rumah tangga 

yang rawan pangan. Adapun persentase keseluruhan dari klasifikasi tersebut adalah sebesar 69,7% yang 

artinya dari 119 rumah tangga terdapat 83 rumah tangga yang diklasifikasikan secara benar dan terdapat 

36 rumah tangga yang diklasifikasikan secara salah. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Simpulan dari hasil penelitian ini yaitu berdasarkan hasil uji serentak didapatkan bahwa minimal ada 

satu dari variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap status ketahanan pangan rumah tangga 

penderita TB paru di wilayah pesisir utara Kota Surabaya. Setelah dilakukan uji parsial, didapatkan hasil 

bahwa variabel kepadatan hunian rumah dan kepemilikan WC/toilet/jamban merupakan variabel yang 

berpengaruh signifikan terhadap status ketahanan pangan rumah tangga penderita TB paru di wilayah 

pesisir utara Kota Surabaya. Rumah tangga dengan kepadatan hunian rumah  8 m2/orang dan memiliki 

WC/toilet/jamban sendiri mempunyai peluang untuk menjadi rumah tangga tahan pangan sebesar 

0,557248, sedangkan peluang untuk menjadi rumah tangga rawan pangan adalah sebesar 0,442752. Selain 

itu, dapat diketahui bahwa sebuah rumah tangga dengan kepadatan hunian rumah memenuhi syarat atau 
  8 m2/orang akan cenderung untuk menjadi rumah tangga tahan pangan sebesar 3,100 kali dibandingkan 

rumah tangga dengan kepadatan hunian rumah tidak memenuhi syarat atau < 8 m2/orang, dan sebuah 

rumah tangga yang memiliki WC/toilet/jamban sendiri akan cenderung untuk menjadi rumah tangga 

tahan pangan sebesar 11,566 kali dibandingkan rumah tangga yang menggunakan WC/toilet/jamban 

umum. Kemudian uji kesesuaian model memberikan hasil bahwa model yang digunakan untuk 

memodelkan status ketahanan pangan rumah tangga penderita TB paru di wilayah pesisir utara Kota 

Surabaya telah sesuai (tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan 

kemungkinan hasil prediksi model) dan didapatkan persentase ketepatan klasifikasi sebesar 69,7% yang 

artinya dari 119 rumah tangga penderita penyakit tuberkulosis paru di wilayah pesisir utara Kota 

Surabaya terdapat 83 rumah tangga yang diklasifikasikan secara benar dan terdapat 36 rumah tangga yang 

diklasifikasikan secara salah. 

B. Saran 

Saran untuk pemerintah sebagai penentu kebijakan adalah meningkatkan ketahanan pangan rumah 

tangga di wilayah pesisir utara Kota Surabaya khususnya pada rumah tangga penderita TB paru, karena 

diketahui bahwa dari 119 rumah tangga yang menjadi sampel penelitian terdapat 80 rumah tangga yang 

merupakan rumah tangga rawan pangan dan hanya 39 rumah tangga yang merupakan rumah tangga tahan 

pangan. Upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga tersebut dapat melalui sosialisasi 

bahwa ternyata kepadatan hunian rumah dan kepemilikan WC/toilet/jamban merupakan variabel yang 

berpengaruh signifikan terhadap status ketahanan pangan rumah tangga penderita TB paru di wilayah 

pesisir utara Kota Surabaya. Rumah tangga disarankan untuk menempati rumah dengan kepadatan hunian 

rumah yang memenuhi syarat yaitu  8 m2/orang dan memiliki WC/toilet/jamban sendiri. Tugas 

pemerintah adalah memberikan bantuan dan membuat kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan 

rumah tangga agar rumah tangga mampu untuk memiliki tempat tinggal yang memenuhi syarat dan 

memiliki WC/toilet/jamban sendiri. Selain itu, bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah 

jumlah sampel agar mendapatkan hasil ketepatan klasifikasi yang lebih tinggi, karena meskipun dengan 

menggunakan metode lain juga akan menghasilkan ketepatan klasifikasi yang rendah, dimana rendahnya 

hasil ketepatan klasifikasi tersebut disebabkan oleh jumlah sampel yang sedikit dan selisih yang cukup 

jauh antara jumlah rumah tangga yang tahan pangan dan rumah tangga yang rawan pangan. 
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