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Abstrak. Ketahanan pangan merupakan kondisi seseorang yang memiliki akses 

pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan yang aktif dan 

sehat. Skor PPH di Indonesia dari tahun 2009 sampai 2015 relatif rendah dan menurut 

Dinkes, kasus TB (Tuberkulosis) terbesar di Indonesia berada di provinsi Jawa Timur 

yaitu 48379 kasus pada tahun 2015 di Kota Surabaya. Gultom (2012) melakukan 

pemetaan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit TB di Kota Surabaya 

namun belum ada penelitian yang melakukan pemetaan  faktor yang mempengaruhi 

ketahanan pangan di wilayah Pesisir Kota Surabaya. Oleh karena itu pada penelitian 

ini dilakukan pemetaan 11 kecamatan wilayah pesisir Surabaya berdasarkan faktor-

faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan rumah tangga penderita TB 

menggunakan metode cluster. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

sekunder berupa alamat penderita TB dari Puskesmas dan data primer yaitu survey 

kepada responden penderita TB mengenai ketahanan pangan dengan variabel kondisi 

sosial ekonomi dan kondisi sanitasi. Hasil analisis deskriptif yaitu 64% rumah tangga 

berstatus  rawan pangan, 50% rumah tangga penderita TB memiliki fisik rumah yang 

baik namun masih terdapat 5,63% rumah tangga menggunakan jamban tidak sehat. 

Hasil analisis cluster yaitu pendidikan kepala rumah tangga, kecukupan ventilasi 

rumah, kebersihan jamban, sumber listrik PLN, dan rumah bersih dari sampah 

berpengaruh signifikan terhadap pengelompokan wilayah pesisir Surabaya dimana 

kecamatan Kenjeran, Gunung Anyar, Sukolilo, dan Mulyorejo menjadi anggota 

kelompok  pertama, Benowo menjadi anggota kelompok kedua, Bulak menjadi 

anggota kelompok ketiga, Asemrowo, Pabean Canikan, Semampir, Krembangan, dan 

Rungkut menjadi anggota kelompok keempat. Status ketahanan pangan rumah tangga 

penderita TB di Kecamatan Mulyorejo dan Benowo cenderung tahan pangan, 

sedangkan di Kecamatan Pabean dan 9 kecamatan lainnya rawan pangan. 

Kata Kunci : Analisis Cluster, Ketahanan Pangan, Pesisir Kota Surabaya, 

Tuberkulosis 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut FIVIMS (Food Insecurity and Vulnerability Information and  Mapping Systems, 2005),  

ketahanan pangan adalah kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara fisik, sosial dan ekonomi 

memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi dan 

pilihan pangan demi kehidupan yang aktif dan sehat. Skor PPP (Pola Pangan Harapan) menunjukkan 

tingkat kualitas konsumsi pangan di Indonesia. Selama tahun 2009 sampai 2013 skor PPH berfluktuasi 

pada angka sekitar 80 dimana jauh lebih rendah dari sasaran sebesar skor 95 pada tahun 2015. Rata-rata 

konsumsi energi per kapita per hari pada kurun waktu tersebut juga kurang dari 2000 kkal, jauh lebih 

rendah dari rekomendasi sebesar 2150 kkal. Keterjangkauan pangan ditentukan oleh daya beli. Secara 

agregat, besarnya masyarakat yang mempunyai daya beli rendah dapat diukur oleh obsarnya angka 

kemiskinan. Angka kemiskinan 5 tahun terakhir mengalami penurunan, namun lamban. Buktinya pada 

tahun 2013 penduduk miskin di Indonesia sebanyak 28,07 juta jiwa [1].  

TB(Tuberkulosis) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium 

tuberculosis yang tahan terhadap asam pewarnaan, sehingga disebut sebagai basil tahan asam. Kuman 

tersebut cepat mati dengan sinar matahari langsung dan dapat bertahan hidup beberapa jam di tempat yang 

gelap dan lembab karena memiliki jaringan tubuh bersifat dormant [2]. Negara Indonesia menduduki 

peringkat keempat jumlah penderita penyakit TB terbanyak setelah India, China, dan Afrika Selatan. 
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Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 sampai 2015, kasus TB di Provinsi 

Jawa Timur mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 kasus TB mencapai 41404 

kasus,  meningkat menjadi 42381 kasus pada tahun 2013 dan meningkat jauh menjadi 48379 kasus pada 

tahun 2015. Kota yang menempati urutan pertama kasus TB terbesar adalah Kota Surabaya dengan jumlah 

4493 warga [3].  

Status ketahanan pangan pada rumah tangga dengan penderita TB di Pesisir pantai Surabaya terbagi 

menjadi dua yaitu tahan pangan dan rawan pangan [4]. Pemetaan penyakit TB di kota Surabaya telah 

dianalisis berdasarkan faktor fasilitas kesehatan, kekurangan gizi, dan dampak lingkungan terhadap 

kesehatan. Hasil dari penelitian tersebut yaitu faktor dampak lingkungan dan kualitas manusia memiliki 

peranan atau kontribusi besar dalam penyebaran penyakit TB [5]. 

Pemetaan faktor-faktor yang mempengaruhi TB telah dilakukan di Kota Surabaya namun belum ada 

penelitian yang melakukan pemetaan status ketahanan pangan pada rumah tangga penderita TB di wilayah 

pesisir Kota Surabaya, sehingga pada penelitian ini akan dilakukan pemetaan status ketahanan pangan 

berdasarkan faktor-faktor ketahanan pangan rumah tangga penderita TB di 11 kecamatan wilayah pesisir 

surabaya. Wilayah pesisir yang dimaksud adalah wilayah yang letaknya berada di dekat kawasan pantai 

secara geografis. Pemetaan tersebut dilakukan dengan mengelompokkan wilayah berdasarkan faktor-faktor 

yang mempengaruhi ketahanan pangan serta berdasarkan status ketahanan pangan menggunakan analisis 

cluster non hierarki yaitu analisis yang digunakan untuk mengelompokkan obyek-obyek berdasarkan 

kesamaan karakteristik atau relatif homogen di antara obyek-obyek tersebut[6]. 

B. Rumusan Masalah 

Menurut Suryana (2014), ketahanan pangan dari tahun 2009 sampai 2013 di Indonesia masih relatif 

rendah dikarenakan masih banyak rumah tangga miskin yang memiliki daya beli pangan dan pemenuhan 

energi yang rendah. Menurut Dinas Kesehatan, Kota Surabaya memiliki kasus TB terbesar di Provinsi 

Jawa Timur. Gultom (2012) telah melakukan pemetaan faktor-faktor penderita TB di Kota Surabaya 

namun belum ada penelitian yang melakukan pemetaan ketahanan pangan di wilayah pesisir Kota 

Surabaya, sehingga didapat rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana karakteristik ketahanan pangan rumah tangga  penderita TB di wilayah pesisir Kota 

Surabaya? 

2. Bagaimana pemetaan status ketahanan pangan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi 

ketahanan pangan rumah tangga penderita TB di wilayah pesisir Kota Surabaya?  

C. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut. 

1. Mendeskripsikan karakteristik ketahanan rumah tangga penderita TB di wilayah pesisir Kota 

Surabaya. 

2. Memetakan status ketahanan pangan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan 

rumah tangga penderita TB di wilayah pesisir Kota Surabaya. 

D. Manfaat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai 

pemetaan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan pada rumah tangga penderita TB di 

wilayah pesisir Kota Surabaya. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan sarana kesehatan dan 

pemerintah setempat untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada dan sosialasi pemenuhan 

konsumsi pangan dan pencegahan TB di wilayah pesisir Kota Surabaya. 

E. Batasan Masalah 

Batasan masalah penelitian ini adalah rumah tangga penderita TB yang berada di 11 kecamatan 

wilayah pesisir Kota Surabaya dan tercatat menjadi penderita TB pada tahun 2015. 11 kecamatan tersebut 

antara lain Kec. Asemrowo, Kec. Benowo, Kec. Pabean Cantikan, Kec. Semampir, Kec. Krembangan, 

Kec. Bulak, Kec. Kenjeran, Kec. Rungkut, Kec. Gunung Anyar, Kec. Sukolilo, dan Kec. Mulyorejo.  

II. METODE PENELITIAN 

A. Sumber Data 

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

berupa alamat penderita TB selama bulan Januari - Desember tahun 2015 yang diperoleh dari puskesmas 

di masing-masing kecamatan yang terletak diwilayah pesisir Kota Surabaya yaitu sebanyak 11 kecamatan 

yang didalamnya terdapat 22 puskesmas. Data primer diperoleh secara langsung dengan melakukan 
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survey ketahanan pangan pada rumah tangga penderita TB yang tercatat dalam administrasi puskesmas 

dan telah menjalani pengobatan. 

B. Metode Penngambilan Sampel 

Survei pengambilan data penelitian dilakukan terhadap sampel terpilih secara acak. Dengan 

menggunakan metode Simple Random Sampling (SRS) dengan taksiran parameter proporsional. Proporsi 

(p). Jumlah total atau populasi penderita TB (N) dari informasi 22 puskesmas tersebut adalah 1.338 

penderita. Dengan demikian dapat ditetapkan jumlah sampel menggunakan rumus SRS sebagai berikut 

[7] 
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Diketahui proporsi jumlah penderita TB paru di wilayah pesisir pantai Surabaya sebesar p = 0,2833 Batas 

kesalahan estimasi (B) sebesar 0,063 maka diperoleh jumlah sampel (n) sebanyak 172. Jumlah sampel di 

setiap puskesmas dihitung secara proporsional menggunakan rumus pada persamaan (2) karena jumlah 

populasi di setiap puskesmas bersifat heterogen.  
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Dimana Ni adalah jumlah populasi dan ni adalah sampel pada puskesmas ke-i. Rincian populasi dan 

sampel dapat dilihat pada Tabel 1. 
TABEL 1. JUMLAH SAMPEL PENELITIAN TIAP KECAMATAN 

No Kecamatan Puskesmas Ni ni nriil 

1 Asemrowo Asemrowo 63 8 6 

2 Benowo Sememi 77 10 10 

3 Pabean Cantikan Perak Timur 188 24 24 

4 Semampir 

Pegirian 88 11 11 

Sidotopo 72 9 9 

Wonokusumo 80 10 10 

5 Krembangan 

Krembangan Sel 80 10 10 

Dupak 41 5 5 

Morokrembangan 74 10 10 

6 Bulak Kenjeran 29 4 2 

7 Kenjeran 

Tanah Kali Kedinding 107 14 14 

Sidotopo Wetan 69 9 9 

Bulak Banteng 97 12 12 

Tambak Wedi 22 3 3 

8 Rungkut 
Kalirungkut 44 6 0 

Medokan Ayu 49 6 6 

9 Gunung Anyar Gunung Anyar 29 4 4 

10 Sukolilo 

Menur 26 3 3 

Klampis Ngasem 18 2 2 

Keputih 18 2 2 

11 Mulyorejo 
Mulyorejo 33 4 4 

Kalijudan 34 4 4 

Jumlah  1338 172 162 

Total sampel yang didapat adalah 172, namun terdapat 6 sampel  yang seharusnya diperoleh dari 

puskesmas Kalirungkut tidak terpenuhi karena tidak memperoleh perizinan. 8 sampel dari puskesmas 

Asemrowo hanya terpenuhi 6 dan 4 sampel dari puskesmas Kenjeran hanya terpenuhi 2 karena pada saat 

survey banyak alamat penderita TB yang telah mutasi atau pindah rumah. Oleh karena itu, total sampel 

yang digunakan penelitian berkurang menjadi 162 sampel. 
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C. Variabel Penelitian 

Variabel faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan serta variabel penentuan status 

ketahanan pangan dirangkum dalam Tabel 2.  

TABEL 2. VARIABEL PENELITIAN 

Variabel Keterangan 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

Ketahanan Pangan 

 

X1 Persentase RT berpendidikan  

X2 Persentase RT tidak bekerja 

X3 Persentase RT memiliki anak usia sekolah 

X4 Persentase RT memiliki anak balita 

X5 Persentase RT ventilasi cukup 

X6 Persentase RT kepadatan cukup 

X7 Persentase RT jamban sehat 

X8 Persentase RT sumber listrik PLN 

X9 Persentase RT bersih sampah 

Status Ketahanan Pangan 
X10 Persentase RT tahan pangan 

X11 Persentase RT rawan pangan 

Ketahanan Pangan 

X12 

Persediaan beras 

1. Ada, <20 hari 

2. Ada, ≥ 20 hari 

3. Tidak ada 

X13 

Frekuensi makan 

1. < 3x sehari 

2. 3x sehari 

3. > 3x sehari 

X14 Lokasi pasar 1. ≤ 2km; 2. > 2km 

X15 Jumlah Anggota RT 1. <7; 2.≥7 

X16 

Pendidikan Terakhir Kepala RT 

1. Minimal SD/MI/Sederajat 

2. Tidak Sekolah 

X17 

Cara memperoleh makanan 

1. Tidak berhutang 

2. Berhutang 

X18 

Protein yang di Konsumsi 

1. Hewani dan Nabati 

2. Hewani Saja 

3. Nabati Saja 

D. Teknik Analisis 

1) Penentuan Status Ketahanan Pangan  

Status ketahanan pangan rumah tangga dibedakan menjadi dua kategori, yaitu rumah tangga tahan 

pangan dan rumah tangga rawan pangan. 

1. Rumah tangga tahan pangan adalah rumah tangga yang memiliki kualitas atau keamanan pangan baik 

(mengkonsumsi bahan makanan berupa protein hewani dan nabati atau protein hewani saja), memiliki 

aksesibilitas atau keterjangkauan terhadap pangan baik (lokasi pasar berada di dalam kecamatan atau 

berjarak ≤ 2 km, jumlah anggota rumah tangga kurang dari 7 orang, tingkat pendidikan kepala rumah 

tangga minimal SD dan cara memperoleh makanan pokok tidak berhutang), memiliki ketersediaan 

pangan stabil yaitu memiliki ketersediaan makan pokok cukup (beras ≥ 20 hari dan jagung ≥ 30 

hari) dan frekuensi makan anggota rumah tangga dapat ≥ 3 kali dalam sehari. 

2. Rumah tangga rawan pangan adalah rumah tangga yang memiliki kontinyuitas pangan tetapi 

mengkonsumsi bahan makanan berupa protein nabati saja atau tidak sama sekali, rumah tangga yang 

tidak memiliki kontinyuitas pangan tetapi mengkonsumsi bahan makanan berupa protein hewani dan 

nabati atau protein hewani saja, serta rumah tangga yang tidak memiliki kontinyuitas pangan dan juga 

mengkonsumsi bahan makanan berupa protein nabati saja atau tidak sama sekali.[8]. 

2) Pemetaan Wilayah 

Metode pemetaan wilayah atau pengelompokkan wilayah pada penelitian ini menggunakan analisis 

cluster Non-hirarki. Metode ini disebut juga metode K-means dan dipakai jika banyaknya kelompok 

sudah diketahui dan biasanya metode ini dipakai untuk mengelompokkan data yang berukuran besar. 
Untuk menyatakan suatu observasi atau variabel menpunyai sifat yang lebih dekat dengan observasi 
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tertentu daripada dengan observasi yang lain digunakan fungsi yang disebut jarak (distance). Suatu fungsi 

disebut jarak jika mempunyai sifat : 

a. Tak negatif 
0≥ijd

dan 
0=ijd

jika i=j 

b. Simetri jiij dd =
 

c. jkikij ddd +≤
 panjang salah satu sisi segitiga selalu lebih kecil atau sama dengan jumlah dua sisi 

yang lain 

Dengan d merupakan suatu jarak yang digunakan yang menyatakan suatu observasi atau variabel 

mempunyai sifat yang lebih dekat dengan observasi tertentu daripada dengan observasi yang lain. 

                                                             { }
2

1

∑
=

−=
p

k

jkikij xxd                                                            (3) 

E. Langkah Analisis 

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

1) Mengumpulkan data faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan penderita TB di 11 

kecamatan. 

2) Melakukan analisis statistika deskriptif untuk mengetahui karakteristik ketahanan pangan rumah 

tangga penderita TB. 

3) Melakukan analisis cluster pada faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan serta status 

ketahanan pangan rumah tangga penderita TB 

4) Menginterpretasikan hasil analisis 

5) Mengambil kesimpulan dan saran 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Jumlah rumah tangga penderita TB yang dianalisis adalah 162 rumah tangga, namun terdapat 20 rumah 
tangga yang memiliki status kepala rumah tangga duda atau janda. Berikut analisis  karateristik ketahanan 
pangan 142 rumah tangga penderita TB di 11 kecamatan yang termasuk wilayah pesisir Kota Surabaya 
pada sub bab 4.1 serta karakteristik ketahanan pangan 20 rumah tangga penderita TB yang memiliki status 
kepala rumah tangga duda atau janda.  

A. Deskripsi Ketahanan Rumah Tangga Penderita TB 

Gambar 1 merupakan penentuan status ketahanan pangan pada rumah tangga penderita TB di wilayah 

pesisir. Gambar kiri merupakan status ketahanan pangan pada rumah tangga lengkap. 

 

GAMBAR 1. PENENTUAN STATUS KETAHANAN PANGAN 

Terdapat 51 rumah tangga penderita TB yang memiliki status ketahanan pangan baik dan terdapat 8 
rumah tangga penderita TB yang memiliki status ketahanan pangan baik. Hasil penentuan status ketahanan 
di 11 wilayah pesisir Surabaya dapat dijelaskan bahwa ] terdapat 36% rumah tangga penderita TB di 
wilayah pesisir Kota Surabaya memiliki status tahan pangan dimana 10,6% berada di Kecamatan Kenjeran 
dan 5,2% berada di Kecamatan Benowo. Terdapat 64% memiliki status rawan pangan dimana Kecamatan 

1.Ketersediaan Pangan 40 RT Tidak 

102 RT 

2.Kestabilitas Ketersediaan 17 RT Tidak 

85 RT Stabil 

3.Keterjangkauan Terhadap 

57 RT Baik 

28 RT Buruk 

4.Kualitas Pangan 

51 RT Baik 

6 RT Tidak 

1.Ketersediaan Pangan 8 RT Tidak 

12 RT 

2.Kestabilitas Ketersediaan 1 RT Tidak 

11 RT 

3.Keterjangkauan Terhadap 

8 RT Baik 

3 RT 

4.Kualitas Pangan 

8 RT Baik 
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Kenjeran memiliki persentase tertinggi yaitu 16% disusul oleh Kecamatan Pabean Cantikan, Krembangan, 
dan Semampir sebesr 12%,11%, dan 10%. 

Kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga dapat diidentifikasi melalui pendidikan terakhir kepala 

rumah tangga, pekerjaan kepala rumah tangga, bekerja atau tidaknya istri, dan asal rumah tangga. 

  

 

*Pendidikan Terakhir Ayah 

*Pekerjaan Rumah Tangga 

 GAMBAR 3. KONDISI SOSIAL EKONOMI 

Gambar 3 menunjukkan bahwa 34% rumah tangga penderita TB di wilayah pesisir Kota Surabaya 

memiliki kepala keluarga yang berpendidikan terakhir SD/MI/Sederajat dimana  9,15% rumah tangga 

berasal dari Kecamatan Kenjeran. Hanya 6% rumah tangga penderita TB di wilayah pesisir yang 

memiliki kepala keluarga berpendidikan terakhir PT/Sederajat dan 10% rumah tangga penderita TB di 

wilayah pesisir memiliki kepala keluarga yang tidak sekolah. 41% rumah tangga penderita TB di wilayah 

pesisir Kota Surabaya memiliki kepala rumah tangga yang bekerja sebagai pegawai swasta dimana 

10,56% rumah tangga dari Kecamatan Kenjeran, 9,15% rumah tangga dari Kecamatan Pabean Cantikan, 

dan 6,34 rumah tangga dari Kecamatan Semampir. Sebesar 24% rumah tangga penderita TB di wilayah 

pesisir Kota Surabaya memiliki kepala rumah tangga yang tidak bekerja/pensiunan dan hanya 4%  rumah 

tangga memiliki kepala rumah tangga bekerja sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil). Selain kepala 

keluarga dalam rumah tangga penderita TB yang bekerja, ada beberapa istri dalam rumah tangga 

penderita TB yang bekerja untuk menambah pemasukan ekonomi rumah tangga.  

Sebesar 72% rumah yang memiliki atap genting dan terdapat 25% rumah yang masih beratap 

asbes/seng. 14% rumah penderita TB memiliki lantai dengan jenis plester/semen dan 1% rumah penderita 
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TB memiliki alas rumah tanah liat sedangkan sisanya 85% rumah penderita TB sudah memiliki lantai 

dengan jenis keramik/porselen. Berdasarkan jenis dinding, 94% rumah penderita TB memiliki dinding 

yang terbuat dari batu bata dan sisanya 6% rumah masih memiliki dinding yang terbuat dari kayu. 

 

  
GAMBAR 4. KONDISI SANITASI 

Gambar 4 menunjukkan bahwa sebesar 87% rumah telah memiliki toilet/wc/jamban sendiri dan 13% 

rumah tangga tidak memiliki toilet/wc/jamban dan menggunakan sarana toilet/wc/jamban umum disekitar 

rumahnya. Rumah tangga penderita TB yang menggunakan toilet/wc/jamban umum terbanyak adalah 

rumah tangga di Kecamatan Pabean Cantikan yaitu sebesar 5,63%. 82% rumah tangga penderita TB di 

wilayah pesisir Kota Surabaya sudah memiliki sumber air dari PDAM dimana 19,01% rumah tangga dari 

di Kecamatan Kenjeran dan 15,49% rumah tangga dari Kecamatan Krembangan. 16% rumah tangga 

memiliki sumber air dari sumur  dan hanya 2% rumah tangga mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-

hari dengan membeli.  

B. Pemetaan Ketahanan Rumah Tangga Penderita TB 

Pemetaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengelompokkan 11 kecamatan wilayah pesisir 

Surabaya menggunakan analisis cluster metode K-means. Pengelompokkan wilayah berdasarkan faktor-

faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan dan berdasarkan status ketahanan pangan dibutuhkan 2 

iterasi sampai menghasilkan pengelompokkan yang tepat sehingga didapat jarak D seperti berikut. 

TABEL 3. JARAK VARIABEL  

Berdasarkan Status 

Ketahanan Pangan 

Berdasarkan Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi Ketahanan 

Pangan 
,11946 

,12379 
,07806 

,16308 

,07106 

,25383 

,17475 

,21994 

,12240 

,10690 

,12379 

0,48638 

0,00000 
0,40305 

0,44818 

0,29214 

0,00000 

0,29252 

0,37085 

0,48582 

0,29038 

0,32760 

 

TABEL 4. SIGNIFIKANSI VARIABEL 

Berdasarkan Status 

Ketahanan Pangan 

Berdasarkan Faktor-

Faktor yang 

Mempengaruhi 

Ketahanan Pangan 

 F pvalue  F pvalue 

x1 5,574 ,029 x10 
22,569 ,001 

x2 1,601 ,273 x11 
19,089 ,002 

x3 3,234 ,091    

x4 1,629 ,267    

x5 18,577 ,001    

x6 2,646 ,130    

x7 11,575 ,004    

x8 9,435 ,007    

x9 4,390 ,049    

Tabel 4 menunjukkan siginifikansi variabel terhadap pembentukan kelompok wilayah. Semakin besar 

F hitung maka kontribusi variabel terhadap pembentukan kelompok wilayah semakin tinggi. Kontribusi 

variabel terhadap pembentukan kelompok juga dapat dilihat dari nilai pvalue yang kurang dari taraf 

signifikan alpha 5%. Berdasarka hasil iterasi didapatkan variabel yang memiliki kontribusi tinggi 

terhadap pembentukan kelompok yaitu x1 (pendidikan kepala rumah tangga), x5 (kecukupan ventilasi 

rumah), x7(kebersihan jamban), x8(sumber listrik PLN), x9(rumah bersih dari sampah). Tabel 3 

merupakan jarak euclidian, berdasarkan kedekatan jarak tersebut didapat pengelompokkan wilayah 

berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan dan berdasarkan status ketahanan 

pangan seperti berikut. 
TABEL 5. HASIL PEMETAAN WILAYAH  

Berdasarkan Faktor-Faktor yang 

Mempengaruhi Ketahanan Pangan 

Berdasarkan Status Ketahanan Pangan 



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

 

 

PT-240 

 

 

Wilayah 1 Kecamatan Kenjeran, 

Gunung Anyar, Sukolilo, 

Mulyorejo  

Tahan Pangan Kecamatan Mulyorejo, Kecamatan 

Benowo  

Wilayah 2 Kecamatan Benowo Rawan Pangan Kecamatan Kenjeran, Gunung Anyar, 

Sukolilo, Bulak, Asemrowo, Pabean 

Cantikan, Semampir, Krembangan, 

Rungkut. 

Wilayah 3 Kecamatan Bulak 

Wilayah 4 Kecamatan Asemrowo, 

Pabean Cantikan, 

Semampir, Krembangan, 

Rungkut 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Karakteristik ketahanan pangan rumah tangga penderita TB di 11 kecamatan wilayah pesisir Surabaya 

yaitu bahwa 64% rumah tangga penderita TB dengan kepala keluarga tidak duda/janda berstatus rawan 

pangan dimana 16% rumah tangga rawan pangan berada di Kecamatan Kenjeran. Berdasarkan kondisi 

sosial ekonomi, 34% rumah tangga penderita TB memiliki kepala keluarga dengan pendidikan terakhir 

SD/MI/Sederajat, 41% rumah tangga penderita TB memiliki kepala keluarga yang bekerja swasta dan 

62% memiliki istri yang tidak bekerja dimana 15,49% berada di Kecamatan Kenjeran. Berdasarkan 

kondisi sanitasi, lebih dari 50% rumah tangga penderita TB memiliki fisik rumah yang baik dan memiliki 

sumber air dari PDAM, namun masih terdapat 13% rumah tangga penderita TB yang menggunakan 

Toilet/WC/Jamban tidak sehat dimana 5,63% rumah tangga berada di Kecamatan Pabean Cantikan. 

Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pengelompokkan ketahanan pangan di 11 kecamatan 

wilayah pesisir Surabaya yaitu pendidikan kepala rumah tangga, kecukupan ventilasi rumah, kebersihan 

jamban, sumber listrik PLN, dan rumah bersih dari sampah. Hasil pengelompokkan wilayah yaitu 

Kecamatan Kenjeran, Gunung Anyar, Sukolilo, Mulyorejo merupakan wilayah 1, Kecamatan Benowo 

adalah wilayah 2, Kecamatan Bulak adalah wilayah 3, dan sisanya termasuk wilayah 4. Sedangkan hasil 

pengelompokkan wilayah berdasarkan status ketahanan pangan adalah Kecamatan Mulyorejo dan 

Kecamatan Benowo termasuk dalam rumah tangga penderita TB yang tahan pangan sedangkan lainnya 

berstatus rawan pangan. 

Dari hasil penelitian ketahanan pangan di wilayah pesisir Surabaya, diharapkan pemerintah Surabaya 

bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Surabaya memberikan sosialisasi akan pentingnya pendidikan dan 

sanitasi rumah meliputi memiliki kepemilikan toilet, sumber air, dan kebiasaan bersih sampah kepada 

masyarakat di wilayah pesisir Surabaya khususnya kepada rumah tangga penderita TB berstatus rawan 

pangan di Kecamatan Kenjeran, Gunung Anyar, Sukolilo, Bulak, Asemrowo, Pabean Cantikan, 

Semampir, Krembangan, dan Rungkut. 
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