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ABSTRACT
FOOD CONSUMPTION IN POOR VILLAGES OF BOGOR, TANGERANG AND BEKASI REGIONS
AS THE IMPACT OF ECONOMIC CRISIS
Background: Socioeconomic condition of populalii was deteriorated by economic crisis that hit Indonesia in
mid of 1997 altogether with long wry season during 1997. Economic factors such as inaease in the prim of the
daily needs, reduction in agricultural production and the level of income in rural areas, conbaclion in the
construction
sector in urban areas. deoression in the mamower market altwether had negative
im~actto the
-~
"
welfare of the lower income populaion~'
Obiective: The aim of the survev was to leam the nutrient intake of household in wor villaaes
as the im~actof
"
economtc crisis.
Method: The Nubibonal Consum~tionSumv in all villaaes of West Java Province was conducted at the end of
1996 and these data were used as baseline Similar s k y was conducted at the end of 1999 in Bogor City.
Tanaerana and Bekasi Oislncts as the follow-UDdata. Thirtv wllaaes in each distnct were selected randomlv to
inclide 16 poor villages and 20 non-poor cate$ory villages: In each village, one Posyandu that had beenethe
location of 1996 survey was selected. Ten households that have under-five child were selected randomly in the
Posyandu.
Results: Household. Energy consumption in p w r villages and non-poor category villages were higher before the
crisis compared to during the crisis. Protein consumption in the non-poor villages before the crisis was similar to
during crisis. Vitamin A consumption in non-poor and p w r villages much lower during crisis compared to befwe
crisis. Under-five children 1999. Energy, protein and fat intake of under-five children was similar between poor
and non-poor category villages. Carbohydrate intake was significantly different between poor and non-poor
category villages. Iron intake was similar before and during crisis.
Conilisionc Emnomlc cnss has negahve ~mpacton energy and protein consumpbon both poor and non-poor
calwow wllaqes before ana dunnq crlsls Enerqy
-. and vtarn~nA Intakes m poor and non-poor category
- . vlllaqes
reatced dun4 cnsls comparea to &fore cnsfs
Recommendations: Nlrtnbnal tmprovernent Wwrams to overcome the impact of economic uisls should be
directed to the poor villages. ow ever, if the ciisisremained continued the non-poor village should also be given
attention. [Penel Gizi Makan 2000,23: 1-71
~~

~~~

~~~

-
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PENDAHULUAN

K

risis moneter pada pertengahan tahun 1997
menjadi pencetus tejadinya krisis ekonomi di
Indonesia telah menyebabkan jumlah
penduduk miskin di lndonesia bertambah. Krisis ini
diperburuk oleh pengaNh negatif dari bencana
kekeringan panjang selama tahun 1997 dan berbagai
ekses transisi politik. Faktor-faktor ekonomi seperti
lonjakan harga kebutuhan pokok, penurunan produksi
pertanian dan tingkat pendapatan di daerah
perdesaan, konbaksi sektor riil perkotaan dan
tekanan pada keseluruhan pasar kerja secara
bersamaan
berpengaruh
negatif
terhadap
kesejahteraanpenduduk berpenghasilan rendah (1).
Kondisi sosial-ekonomi sebagian besar
penduduk menurun akibat krisis menyebabkan
konsumsi pangan penduduk juga terpengaruh.
Konsumsi zat gid penduduk, terutama kelompok

berpenghasilan rendah, akan berkurang akibat
melonjaknya harga-harga bahan kebutuhan pokok.
Dengan terjadinya krisis maka jumlah keluarga yang
mengkonsumsi energi dan protein dibawah Angka
Kecukupan Gizi (AKG) rata-rata per orang per hari
yaitu dibawah 2.150 Kilokalori dengan 46.2 gram
protein (2, 3) diduga bertambah banyak.
Program lnpres Desa Tertinggal (IDT) yang
dilaksanakan
1993-1996 merupakan upaya
pengentasan kemiskinan secara terpadu dengan
menggunakan pendekatan wilayah dan keluarga
miskin. Program ini berupaya memutuskan alur
lingkaran kemiskinan metatui intervensi upaya
peningkatan pendapatan. Sistim dana bergulir
sebesar Rp 20 juta per desa per tahun diharapkan
dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk mkkii
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dan melepaskan diri dari kemiskinan. Melengkapi
program IDT adalah program Pembangunan Keluarga
Sejahtera (PKS) yang dilaksanan baik di desa IDT
maupun non-IDT (1).
Pada akhir tahun 1996 Kanlor Wilayah
Departemen Kesehatan Propinsi Jawa Baral
melakukan kegiatan berupa Survei Konsumsi Gizi
(SKG) di seluruh desa di wilayah Jawa Barat (4).
Karena mencakup S e l u ~ h desa berarti juga
mencakup desa IDT dan non-IDT. Pada saat
dilakukan pengumpulan data yaitu pada akhir tahun
1996, perekonomian Indonesia menurut Bank Dunia
seperti dikutip Tabor dkk 1s) tumbuh 8.2% per tahun.
Pada tahun 1997 turun menjadi 2.0% dan terus
menurun menjadi-14.2% tahun 1998 tetapi pada
tahun 1999 pertumbuhan ekonomi mulai kembali
menjadi 1.8%. Wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi
(Botabek) merupakan daerah menyangga ibukola
negara (Jakarta) dimana aktivitas sektor industri
sangat tinggi disamping sektor pertanian juga masih
penting. Tejadinya krisis ekonomi menyebabkan
runtuhnya sektor industri dar! lebih lanjut pemutusan
hubungan kerja di wilayah ini. Keadaan ini diyakini
menyebabkan daya beli sebagian masyarakal
menjad~ sangat rendah yang pada gllirannya
berdampak pada menurunnya tingkat konsumsi
makanan.
Dengan
melakukan
studi
banding
menggunakan data S K G 1996 yaitu saat
sebelum krisis dengan data SKG 1999 yaitu
selama krisis ekonomi maka dapat dianalisis
dampak krisis ekonomi. Pada makalah ini
dibahas konsumsi zat gizi sebagai dampak krisis
ekonomi d i desa I D T d i wilayah Bogor,
Tangerang dan Bekasi.

CARA
Data dasar.
Data dasar adalah Survei
Konsumsi Gizi (SKG) di s e l u ~ hwilayah Jawa Barat
tahun 1996 merupakan data sebelum terjadi krisis
ekonomi.
Cara pengumpulan data SKG 1996
tersebut adalah sebagai berikut. Dari setiap Desa,
baik Desa lertinggal (IDT) maupun Desa tidak
terbnggal (Non-IDT), dipilih satu Posyandu sebagai
lokasi survei SKG. Di Posyandu tersebut dipilih
secara acak sebanyak 10 (sepuluh) rumah tangga
untuk menjadi responden. Data yang dikumpulkan
meliputi keterangan keluarga dan konsumsi makanan
keluarga. Pengumpulan data ' konsumsi gizi
menggunakan metode 'recall l x 24 jam'. Pengolahan
data konsumsi gizi menggunakan sofhvare 'FoxPro
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2.6' dan analisis zat gizi menggunakan Daflar
Komposisi Bahan Makanan (DKBM) (6,7).
Data lanjutan. Data lanjutan yang dikumpulkan
tahun 1999 merupakan data selama lerjadi krisis
ekonomi dibandingkan dengan data dasar. Oleh
sebab itu, lokasi Posyandu pada data lanjutan sama
dengan pada data dasar. Lokasi penelitian adalah
Kota Bogor, Kabupaten Tangerang dan Bekasi
(Botabek) di Jawa Barat. Rancangan penelitian data
lanjutan adalah sebagai berikul. Di Kota Bogor diliput
semua Kecamatan (Bogor Utara, Selatan Barat
Timur, Tengah dan Tanah Sereal), di Kabupaten
Tangerang 5 Kecamatan (Pamulang, Cisoka. Rajeg,
Mauk dan Teluk Naga) dan Bekasi 5 Kecamatan
(Cibarusah, Serang, Kedung Waringin, Taruma Jaya
dan Lemah Abang). Sebanyak 30 Desa di 6ap
kabupaten atau 5 Desa ditiap Kecamatan dipilih
secara acak. Dan. 3 KabupatenIKota tercakup 90
Desa yang terdiri dari 25 Desa IDT dan 65 Desa NonIDT. Di tiap Desa dipilih Posyandu yang menjadi
lokasi survei SKG akhir tahun 1996. Di tiap
Posyandu, sebanyak 10 responden keluarga dipilih
secara acak. Dengan Demikian, maka seluruhnya
tercakup 900 responden rumah tangga yang terdiri
dari 250 dari Desa IDT dan 650 dari Desa Non-IDT.
Data utama yang dikumpulkan dari keluarga
sama dengan yang dikumpulkan dalam data dasar.
Selain itu, dikumpulkan pula data konsumsi gizi anak
bawah lima tahun (balita). Pengumpulan data
konsumsi gizi dilakukan dengan menggunakan
metode 'recall l x 24 jam. Pengolahan data konsumsi
gizi menggunakan software 'FoxPro 2.6' dan analisis
zai gizi menggunakan Daftar Komposisi Bahan
Makanan (6,7)
Analisis data diarahkan untuk membandingkan
Desa IDT dan Desa Non-IDT dari data dasar
(sebelum krisis) dan data lanjutan (selama krisis)
dengan uji beda. Analisis meliputi : a) konsumsi kalori
dan zat gizi; b) konribusi konsumsi protein, hidrat
arang, lemak terhadap total kalori; dan c) konsumsi
kalori dan zat gizi dan anak balita.

HASlL DAN BAHASAN
Konsumsi Zat Gizi Keluarga
Nilai rala-rata konsumsi zat gizi per orang dalam
keluarga menurut Desa Non-IDT dan IDT sebelum
(1996) dan selama (1999) krisis ekonomi secara
keseluruhan di Bekasi, Tangerang dan Bogor
ditunjukkan pada Tabel 1. Konsumsi zat gizi, secara
umum, pada sebelum krisis lebih tinggi dibanding
selama krisis baik di Desa Non-IDT maupun Desa
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(p< 0.01) pada sebelum dibanding selama krisin.
Rata-rata konsumsi proteln sudah mencepai target
AKG yaitu diatas 46.2 gram per orang seharl. Hasil
analisis Latief dkk (8) mendapatkan bahwa keluarga
defisit energi (< 70% AKG) di Jawa Barat meningkat
dari 56% pada tahun 1996 menjadi 67% pada tahun
1998. Demikian juga keluarga defisit protein
meningkat dari 29% tahun 1996 menjadi 41% pada
tahun 1998. Konsumsi iemak dan hidmt arang di
Desa Non-IDT lebih tinggi (p< 0.01) pada sebelum
dibanding selama krisis. Rats-rate konsumsi vitamin
A lebih rendah (p<0.01) selama krisis dibanding
sebelum terjadi krisis ekonomi. Ini sejalan dengan
hasii penelitian selama krisis ekonomi di Jakarta (9)
yang menunjukkan bahwa konsumsi daging dan
sayuran berwarna (wortei dll.) turun sementara
konsumsi telur dan sayuran hijau tetap yang
menyebabkan turunnya konsumsi vitamin A.

IDT. Konsumsi e n q l , hanya 13.5% keluarga yang
mengkonsumsi energl per orang sehari lebih dari
2150 kkal di Dese Non-IDT pada sebelum krisis dan
menjadi hanya 10% keluarga selama kiisis. Angka
Kecukupan Gizi (AKO) untuk energi adalah 2150 kkal
per orang sehari. Di Desa IDT, 20.5% keluarga
mengkonsumsi energi per orang sehari lebih dari
2150 kkal sehari dan menjadi hanya 10.5% selama
krisis. Rata-rata konsumsi energi adalah 1660 dan
1810 kkal, masing-masing untuk Desa Non-iDT dan
IDT. Angka ini masih dibawah target AKG untuk
energi yaitu 2150 kkal. per orang sehari. Konsumsi
protein, sebanyak 47% keluarga di Desa Non-IDT
mengkonsumsi protein lebih dari 46.2 gram sehari
sebelum tejadi krisis dan menjadi 40% keluarga
selama krisis. Di Desa IDT, 52% keluarga
mengkonsumsi pmtein diatas target yang dlharapkan
sebelum krisis dan menjadi 47% keluarga selarna
krisis. Konsurnsl protein di Desa Non-IDT lebih tinggi

Tabel 1
Konrumri tat Olzl pw Orang Menurut Desa Non-IDT dan ID1dl Bakarl, T a n g e n n ~dan Bogor
pada Sebelum dan Selama Krirlr Ekonoml
None IDT

ZatgW
Energl (Kkal.)
Protein (g)
Lemak (g)
Hidrat arang (g)
Besi (mg)
Karoten ( mkg)
Vitamin A (S.1.I
Vitamin ~i
[mar

1

Sebelum

1

Selama

0.7:

1

0.3; 0.3

0.3

....

jebelum terhadapselama krisls

1)

*

1

IDT
Sebelum

1

Sdama

I

41 51 6) l, p< 0.01

Rata-rata kon8umai rat glzi menurut Desa NonIDT dan IDT di 3 daerah saat sebelum dan selama
kriis ekonomi ditunjukkan pada Tabel 2. Konsumsi
energi pada sebelum krisis di Desa Non-IDT maupun
Desa IDT di 3 daerah iabih tinggi dibanding pada
selama krisis (p<0.01) kecuali di Desa IDT di Bogor
perbedaannya tidak nyata. Konsumsiprotein di Desa
Non-IDT pada sebelum krisis lebih tinggi (p< 0.05)
dibanding selama
krisis sedangkan di D~~~IDS tidak
teriadi oerubahan vana nvata. Untuk konsumsi lemak
tidik aba k k b a h i n Gng nyata kecuali d i ~ e s aNon.
IDT Bekasi dan Bogor baik Desa Non-IDT maupun
Desa iDT lo< 0.05). Panurunan van0 laiam leriadi
pada kon&msi vhmin A baik bi bes; p on-~DT
maupun IDT. Rata-rata konsumsi hidrat arang di

Bekasl dan Tangerang menurun di Dasa Non.IDT
maupun IDT sedangkan di Bogor nalk untuk Desa
IDT tetapi tetap untuk Desa Non-IDT.
Konrumri Zat Olzl Anak Balltr
Rstarata konsumsi zat gizi anak balita dl Deaa
Non-IDT dan IDT di 3 daerah solama krisis ekonomi
1999 dituniukkan pads Tabel 3. kmsumsi eneVis
sebanyak 20% anak balita di Desa Non-IDT
mengkonsumsi energi diatas 1000 kkal. d m hanya
6.4% anak balita di Desa IDT. Rata-rata konsumsi
energi di Desa Non-IDT (676 kkal.) berbeda nyata (pC
0.01) dibanding dl Desa IDT (569 kkal) selama terjadl

3
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krisis. Konsumsiprotain, lebih dari 90% anak balitadi
Desa Non-IDT maupun IDT mengkonsumsi protein
diatas 20 gram sehari. Rata-rata konsumsi protein di
Desa Non-IDT dan IDT tidak berbeda nyata dan
sudah lebih dari 50 gram per hari. Konsumsi hidrat
amng berbeda nyata (p< 0.05) antara Desa Non-IDT
(90 gram) dan Dasa IDT (55 gram). Konsumsi
kalsium di Desa Non-IDT (436 mg) berbeda nyata
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dari Desa IDT (312 mg). Sebanyak 36.5% anak balita
di Desa Non-IDT mengkonsumsi kalsium diatas 400
mg sehari sedangkan di Desa IOT hanya 1696.
Rata-rata konsumsi besi di Desa Non-IDT dan IDT
sekitar 6 mg sehari. Sebanyak 60% anak balita di
Desa Non-IDT mengkonsumsi besi diatas 6 mg sehari
sedangkan di Desa IDT hanya 42%.

Tabel 2
Konrurnsl Zat OM per Orang Menurut Desa Non-ID1dan IDT dl 3 Kabupaten IKotamadya
pada Sebelum dan Selama Krisis Ekonomi

Energi (Kkat.)
Protein (g)
Lemak (g)
Hidrat arang (g)
Besi (mg)
Karoten ( mkg)
Vitamin A (S.I.)
Vitamin B1 (mg)
Vitamin C (g)
Tangemng
Energi (Kkal.)
Protein (g)
Lemak (g)
Hidrat arang (g)
b s i (mg)
Karoten ( mkg)
Vitamin A (S.I.)
Vitamin B1 (mg)
Vitamin C (g)
Bogor
Energi (Kkal.)
Protein ( 0 )
Lemak (ij
Hidrat arang (g)
Besi (mg)
Karoten ( mkg)
Vitamin A (S.I.)
Vitamin 01 (mg)
Vitamin C (9)
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Tabel 3
Konsumsi Zat Obi Anak B a l b di Desa Non-IDT dan IDT di Bekari, Tangerang dan Bogor
Selama Krisis Ekonomi
Desa

m glzl
N
Umur (Mn)
Berat badan (kg)
Energi (Kkal.)
Protein (g)
Lemak (g)
Hidrat arang (g)
Besi (mg)
Kaisium (mg)
Keterangan:
Non-IDT terhadap IDT

IDT
31
28212
10.2 5 2.0
569 2 251
52.1 2 21.9
15.02 12.6
55 2 45
6.0 2 2.8
312+ 177

Non-IDT
74
28 2 13
10.322.1
768 2 492 1)
58.6 2 26.3
19.7 2 16.6
90 2 98 21
8.9 2 6.8 31
436 2 418 4)
11

3 p C 0.01.2l

p C 0.05.

Tabel 4
Konsumsi Zat Gbi Anak B a l b di Desa Non-IDT dan IDT di Beksi. Tangerang dan Bogor
Selama Krisis Ekonomi
.

Desa

Zat gid
Beksi
Umur (bln)
Beral badan (kg)
Energi (Kkal.)
Protein (g)
Lemak (g)
Hidrat arang (g)
Besi (mg)
Kalsium (mg)
Tangerang
Umur (bln)
Berat badan (kg)
Energi (Kkal.)
Protein (g)
Lemak (g)
Hidrat arang (g)
Besi (mg)
Kalsium (mg)
Bogor
Umur (bln)
Berat badan (kg)
Energi (Kkal.)
Protein (g)
Lemak (g)
Hidrat arang (g)
Besi (mg)
Kalsium (mg)
Keterangan:
Non-IDT terhadap IDT

11

4 3 pc 0.05,

Non-IDT

IDT

28213
10.32 1.9
970 2 647
56.02 31.3 '1
19.2 2 16.5
1452129 a
10.729.1 31
560 + 507

26213
10.22 1.9
524 2 224
40.6 11.7
15.32 15.7
65 2 57
6.52.1
311 + 174

34+16
11.321.9
665 2 522
55.4 2 23.5
22.1 2 19.7
62 2 42
8.4 2 5.5
335 + 205

26212
10.1 2.3
622 2 260
56.7 2 23.7
15.6 9.9
64247
5.82 3.1
345 + 202

2329
9.2 2 2.2
602 2 252
65.2221.1
18.4 2 14.7
46235
6.9 2 3.2
265 + 192

36210
10.851.9
491 2 289
61.2 2 25.9
17.7 2 16.5
22+13
5.7 2 3.2
266 89

pc 0.01

5
-

--

+

+

+

+

-
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Rata-rata konsumsi zat gizi anak balita di Desa
Non-IDT dan IDT untuk 3 daerah selama krisis
ekonomi 1999 ditunjukkan pada Tabel 4. Tidak ada
perbedaan nyata dalam konsumsi enecgi antara Desa
Non-IDT dan IDT. Konsumsiprotein di Desa Non-IDT
lebih tinggi (p< 0.05) dibanding di IDT di Tangerang
tetapi tidak demikian di Bekasi dan Bogor. Konsumsi
lemak tidak berbeda nyata antara Desa Non-IDT dan
IDT di 3 daerah. Ada perbedaan nyata (p< 0.01)
pada konsumsi hidrat arang antara Desa Non-IDT
dan IDT di Bekasi dan Tangerang tetapi lidak
demikian di Bogor. Konsumsi besi di Desa Non-IDT
di Tangerang lebih Gnggi (p< 0.05) dibanding di Desa
IDT.
Secara keseluruhan, konsumsi energi untuk
Desa Non-IDT tidak berbeda nyata dari konsumsi
energi Desa IDT. Konsumsi protein di Desa Non-IDT
di Bekasi lebih tinggi ( ~ 4 0 5 daripada
)
Desa IDT.
Sedangkan di Bogor dan Tangerang konsumsi protein
di Desa Non-IDT tidak berbeda nyata dari konsumsi
di Desa IDT. Konsumsi hidrat arang di Bekasi dan
Bogor lebih tinggi (p<0.05) di Desa Non-IDT
dibanding Desa IDT. Konsumsi besi di Desa Non-IDT
di Bekasi lebih tinggi (p<0.01) dibanding di Desa IDT.

50 gram sehari di Desa IDT maupun Non-IDT.
Konsumsi lemak di Desa Non-IDT dan IDT
sekitar di bawah 20 gram sehari. Konsumsi
hiirat arang di Desa Non-IDT lebih tinggi
dibanding Desa IDT.

SARAN
Tingkat konsumsi zat gizi di Desa Nan-IDT saat
sebelum dan selama krisis masih lebih baik dibanding
di Desa IDT oleh sebab itu program perbaikan gizi
unluk mengatasi dampak krisis ekonomi perlu
diprioritaskan untuk Desa IDT. Tetapi jika krisis terus
berlanjut maka program perbaikan gizi perlu diperluas
sehingga mencakup Desa Non-IDT.

UCAPAN TERIMA KASlH
1.

2.
3.

Keluarga
1.

2.

3.

Konsumsi energi lebih tinggi saat sebelum
dibanding selama krisis baik di Desa Non-IDT
maupun IDT. Secara keseluruhan persentase
keluarga defisit energi (< 2150 kkal.loranglhari)
saat sebelum krisis (84%) dan selama krisis
(88%).
Konsumsi prolein di Desa Non-IDT lebih tinggi
saat sebelum krisis dibanding selama krisis
sedangkan di Desa IDT tidak berbeda nyata.
Secara keseluruhan persentase keluarga defisit
protein (< 46.2 grloranglhari) saat sebelum krisis
(53%) dan selama krisis (60%).
Konsumsi vitamin A turun tajam selama krisis
dibanding saat sebelum krisis baik di Desa NonIDT maupun Desa IDT.

Anak Balita
1.

2.

Rata-rata konsumsi energi lidak berbeda nyata
antara Desa Non-IDT dan IDT. Sebanyak 20%
anak balita di Desa Non-IDT mengkonsumsi
energi diatas 1000 kilo kalori sedangkan di Desa
IDT hanya 6.4%.
Konsumsi protein tidak berbeda nyata antara
Desa Non-IDT dan IDT. Konsumsi protein diatas
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