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Abstrak 

 

Prevalensi merokok  di Kabupaten Karo tinggi demikian juga dengan 

permasalahan anak pendek. Berdasarkan hal ini maka dilakukan penelitian di 

Kecamatan Berastagi pada 120 keluarga perokok dengan rancangan croos-

sectional. Pengumpulan data ketahanan pangan meliputi data ketersediaan dan 

konsumsi pangan, serta status gizi.   Konsumsi keluarga dikumpulkan dengan 

metoda food list recall. Status gizi dihitung berdasarkan indeks antropometri. 

Hasil penelitian  menunjukkan ada hubungan ketersediaan pangan dengan tingkat 

konsumsi energi dan protein dalam rumah tangga perokok, juga dengan status gizi 

keluarga. Konsumsi energi dan protein mempunyai hubungan dengan status gizi 

keluarga. Ketersediaan pangan keluarga perokok ditunjukkan dengan adanya  

rawan kelaparan tingkat ringan (34,2%). Masih dijumpai keluarga yang defisit 

energi dan protein. Status gizi keluarga perokok yang normal ada 72,5%. 

Pengeluaran rokok berhubungan dengan ketersediaan pangan, dan konsumsi 

protein, tetapi tidak dengan konsumsi energi dan status gizi keluarga. Diharapkan 

keluarga perokok meningkatkan konsumsi energi dan protein serta mengurangi 

jumlah rokok agar dialihkan untuk makanan keluarga.  

 

Kata kunci: keluarga perokok, ketersediaan pangan, konsumsi, status gizi    
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PENDAHULUAN 

 

Konsumsi rokok menunjukkan trend  

meningkat dari 182 milyar batang pada tahun 

2001 (WHO, 2002) menjadi 260,8 milyar 

batang pada tahun 2009 (WHO, 2012). Angka 

perokok di Indonesia pada kepala keluarga 

miskin mencapai 70%.  Data Riskesdas 

menunjukkan perokok di Indonesia 

mengalami peningkatan yaitu 34,7% proporsi 

perokok usia  di atas15 tahun pada tahun 2010  

menjadi 36,3% tahun 2013. Proporsi perokok 

di Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 adalah 

35,7%, dan terbanyak Kabupaten Karo 

(40,6%).  

Trend belanja rokok yang mengalami 

peningkatan, ini  berdampak pada kesehatan 

keluarga dan juga pada ekonomi keluarga. 

Rumah tangga miskin lebih memilih 

mengalihkan membelanjakan uangnya untuk 

rokok dan bukan untuk kebutuhan pokok 

lainnya, seperti makanan bergizi, pendidikan 

dan kesehatan dalam  upaya memperbaiki 

gizi keluarga. Kondisi ini sangat 

memprihatinkan dan menyebabkan semakin 

banyaknya anak-anak menderita gizi kurang.  

Permasalahan gizi kurang adalah 

sebagai wujud dari kekurangan konsumsi 

pangan atau zat gizi, yang dampaknya sangat 

luas, dan diukur dari status gizi. Masalah gizi 

berkaitan erat dengan masalah pangan. 

Masalah pangan menyangkut ketersediaan 

pangan atau kerawanan konsumsi pangan, 

yang sekarang ini menjadi isu ketahanan 

pangan. Pada tahun 1970-an ketahanan 

pangan mulai menjadi isu internasional. 

Menurut Baliwati, et al (2004), ketahanan 

pangan merupakan rangkaian dari komponen 

utama yaitu ketersediaan dan stabilitas 

pangan, kemudahan memperoleh pangan dan 

pemanfaatan pangan.  

Penelitian terdahulu terkait kesehatan 

keluarga dan komunitas serta faktor yang 

mempengaruhinya, telah diteliti Sudaryati 

(2012), yang hasilnya menemukan bahwa 

sebanyak 24,5% anak umur 6-24 bulan 

mempunyai pertumbuhan yang kurang. 

Pertumbuhan anak 6-24 bulan dipengaruhi 

faktor keluarga. Selanjutnya hasil penelitian 

Juanita (2011) menyimpulkan bahwa 

pengeluaran rokok lebih besar dari 

kemampuan membayar rumah tangga untuk 

pelayanan kesehatan. Proporsi pengeluaran 

rokok juga lebih besar  dibandingkan dengan 

pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan. 

Artinya, hilangnya kesempatan untuk 

berinvestasi pada sektor pendidikan dan 

kesehatan. Perlu meningkatkan kesadaran di 

masyarakat bahwa tidak merokok adalah 

investasi, baik bagi diri sendiri, keluarga, 

masyarakat maupun negara. 

 Hasil penelitian  di atas menunjukkan 

bahwa  masih  adanya masalah kesehatan dan 

gizi yang berkaitan dengan keluarga dan 

komunitas,  sehingga dirasa penting 

melakukan penelitian yang mencari tahu 

bagaimana keadaan ketahanan pangan 

keluarga perokok dan status gizi keluarga 

perokok.  

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis ketersediaan pangan keluarga 

perokok dan hubungannya dengan konsumsi 

energi dan protein keluarga perokok, juga 

hubungannya dengan status gizi keluarga 

perokok. Selain itu menganalis hubungan 

konsumsi energi dan protein keluarga perokok 

dengan status gizi keluarga perokok, serta 

menganalisis hubungan pengeluaran rokok 

dengan ketersediaan pangan, konsumsi energi 

protein dan status gizi keluarga perokok.         

 

BAHAN DAN CARA 

 

 Jenis penelitian yang dipakai adalah 

penelitian kuantitatif dengan rancangan croos-

sectional, yang memakai sampel adalah 

rumah tangga perokok sebanyak 120 

keluarga. Lokasi penelitian dilakukan di 

Kecamatan Berastagi, suatu kota kecil di 

daerah pegunungan sebagai tujuan wisata 

domestik maupun mancanegara.  

Pengumpulan data ketahanan pangan 

dilakukan dengan teknik wawancara 

menggunakan alat ukur kuesioner, meliputi 

data ketersediaan dan konsumsi pangan 

keluarga. Ketersediaan pangan diukur untuk 

melihat keadaan pangan keluarga dalam 12 

bulan  terakhir  dengan measuring household 

food security. Konsumsi pangan keluarga 

dikumpulkan  untuk melihat asupan energi 

dan protein keluarga dengan metoda food list 

recall. Status gizi dihitung berdasarkan indeks 



 
 

 
 

antropometri masing-masing anggota 

keluarga, yaitu BB/U, TB/U dan BB/PB 

untuk umur ≤2 tahun, IMT/U untuk umur >2 

tahun-18 tahun, IMT untuk >18 tahun. 

Pengeluaran belanja rokok diukur dengan 

menggunakan kuesioner.  

  Analisis data dilakukan secara 

univariat, bivariat dan multivariat. Bivariat 

dengan menggunakan uji kai kuadrat dengan 

terlebih dahulu membuat kategorik pada data 

dengan kategori binary. Status gizi keluarga 

diukur berdasarkan umur, berat badan, tinggi 

badan. Diambil batasan pada 50% anggota 

keluarga yang berstatus gizi normal menurut 

indeks antropometri masing-masing anggota 

keluarga, maka dikatakan status gizi keluarga 

adalah normal, dan diluar dari itu disebut 

tidak normal (gizi kurang, pendek, kurus, 

gemuk, obesitas). Batasan kategori 

ketersediaan pangan  adalah terjamin dan 

rawan kelaparan. Konsumsi pangan keluarga 

terdiri dari konsumsi energi dan protein.  

Batasan kategori adalah defisit jika konsumsi 

kurang dari 70% Angka Kecukupan Gizi 

(AKG) anjuran.  Tidak defisit terdiri dari 

kurang jika 70%-80% AKG, sedang jika 80% 

- 99% AKG dan baik  jika ≥ 100% AKG.     

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 Gambaran merokok dalam keluarga di 

kecamatan Berastagi menunjukkan bahwa 

anggota keluarga yang merokok lebih banyak 

adalah kepala keluarga dengan umur pertama 

kali merokok rata-rata 17 tahun. Dalam 

keluarga Karo, merokok merupakan hal yang 

biasa terkait dengan budaya, dimana pada 

acara adat,  rokok selalu disuguhkan kepada 

keluarga yang dianggap lebih tinggi 

kedudukannya dalam adat. Disamping itu, 

pada anak yang mulai menginjak dewasa,  

rokok merupakan simbol yang menyatakan 

anak mulai memasuki usia dewasa dan sudah 

berlaku adat istiadat suku. Rokok diberikan 

pada anak laki-laki, sementara pada remaja 

putri dan perempuan dewasa terbiasa 

‘menyuntil’ (sirih yang dicampur dengan 

tembakau dan lain-lain).       

Jumlah batang rokok yang dihisap per 

hari  rata-rata 14,23 batang dengan jumlah 

terbanyak sekitar 48 batang atau sekitar 3 

bungkus rokok dan jumlah minimum 1 

batang. Maka uang yang dikeluarkan untuk 

belanja rokok rata-rata sekitar Rp. 15.610,83 

dengan porsi terbanyak mengeluarkan belanja 

rokok Rp. 52.800,00 per hari per orang.  

Pengeluaran rokok di daerah 

penelitian ini merupakan pengeluaran 

terbanyak kedua setelah pengeluaran untuk 

makanan. Pengeluaran belanja rokok dalam 

sebulan mempunyai nilai median sebesar  Rp. 

396.000,00 dan proporsi keluarga yang di atas 

atau sama dengan nilai median adalah 89 

(74,2%) keluarga, dan proporsi keluarga di 

bawah nilai median ada 31 keluarga (25,8%). 

Rata-rata konsumsi untuk rokok dan makanan 

adalah sebesar 78,1% (Rp. 897.208,00 untuk 

makanan dan Rp. 465.717,00 untuk rokok). 

Pengeluaran rokok per bulan rata-rata adalah 

sebesar Rp. 465.717,00 atau 26,7% dari total 

pendapatan keluarga. Pengeluaran rokok lebih 

besar dari rata-rata pengeluaran non pangan 

(Rp. 382.750,00 atau 21,9% pendapatan). 

Sedangkan pengeluaran pangan rata-rata Rp. 

897.208,00, atau 51,4% dari total pendapatan.  

 Jika melihat dari besarnya yang 

dibelanjakan untuk konsumsi (pangan+rokok) 

di atas 70% maka sosial ekonomi dalam 

keluarga di Kecamatan Berastagi masih 

rendah. Gambaran sosial ekonomi yang tinggi 

jika belanja untuk konsumsi makanan 

(termasuk rokok) hanya berkisar sekitar 20-

30% saja dari total pendapatan. Walaupun 

rata-rata pendapatan sudah di atas upah 

minimum propinsi  Sumatera Utara (Rp. 

1.600.000,00), tetapi masih belum sejahtera 

karena besarnya pengeluaran untuk konsumsi 

(makanan+rokok) lebih dari 70%. Pendapatan 

berkaitan dengan pendidikan karena 

pendidikan merupakan peluang untuk 

memperoleh pekerjaan yang lebih baik. 

Pendidikan kepala keluarga 54,2% sekolah 

menengah atas (SMA), dan 95,8% status 

pekerjaan kepala keluarga adalah bekerja 

dengan jenis pekerjaan terbanyak adalah 

wiraswasta atau berdagang (46,1%).  

Pendapatan sangat erat kaitannya 

dengan ketersediaan pangan dalam keluarga, 

yang akan mempengaruhi konsumsi zat gizi, 

dan akhirnya akan mempengaruhi status gizi. 

Gambaran  ketersediaan pangan serta tingkat 

konsumsi energi dan protein dalam keluarga 



 
 

 
 

dijadikan sebagai indikator untuk mengetahui 

keadaan ketahanan pangan dalam keluarga.  

Ketahanan pangan menggambarkan keadaan 

keluarga yang  rawan pangan. Keterjaminan 

pangan dalam keluarga menjadi penting untuk 

pertumbuhan atau pemeliharaan jaringan 

tubuh, terutama untuk keluarga yang 

anggotanya ada balita maupun ibu hamil, 

sebab sangat berisiko untuk terjadinya 

masalah kesehatan dan gizi. Anak-anak yang 

sedang bertumbuh membutuhkan kecukupan 

gizi sesuai dengan pertumbuhannya. Menurut 

Laura (1989),  konsumsi pangan merupakan 

faktor utama untuk memenuhi kebutuhan gizi 

yang berguna menyediakan energi bagi tubuh, 

mengatur proses metabolisma,  memperbaiki 

jaringan tubuh dan mendukung pertumbuhan. 

Tabel 1 menunjukkan gambaran 

ketahanan pangan dalam keluarga perokok. 

 

Tabel 1. Gambaran Ketahanan Pangan  

Keluarga di Kecamatan Berastagi 

 
Ketahanan pangan keluarga n =120 % 

Ketersediaan pangan keluarga : 

- Rawan kelaparan tingkat ringan 

- Terjamin 

 

41 

79 

 

34,2 

65,8 

 

Tingkat konsumsi energi keluarga : 

- Defisit (70% AKG) 

- Tidak defisit: 
        Kurang (70% - 80% AKG) 

        Sedang (80% - 99% AKG) 

        Baik (≥ 100%) 

 

 

42 

 
32 

31 

15 

 

 

35,0 

 
26,7 

25,8 

12,5 

 

Tingkat konsumsi protein keluarga: 

- Defisit (70% AKG) 

- Tidak defisit: 

        Kurang (70% - 80% AKG) 

        Sedang (80% - 99% AKG) 

        Baik (≥ 100%) 

 

 

48 

 

31 

22 

19 

 

 

40,0 

 

25,8 

18,3 

15,8 

 
Status Gizi Keluarga : 

- Normal  

- Tidak normal   

 
 

87 

33 

 
 

72,5 

27,5 

  

 Hasil analisis bivariat menunjukkan 

ada hubungan antara ketersediaan pangan dan 

tingkat konsumsi pangan (energi dan protein) 

dengan status gizi (p<0,001). Tabel 2 

menunjukkan hubungan keduanya. Hasil ini 

mempunyai makna bahwa masalah gizi dalam 

keluarga perokok ada 27,5% yang 

kecenderungannya disebabkan oleh 

ketersediaan pangan dan tingkat konsumsi 

energi dan protein.   Diantara 41 keluarga 

yang ketersediaan pangannya tidak terjamin 

(rawan kelaparan tingkat  ringan) ada 51,2% 

keluarga yang mempunyai masalah gizi. 

Sedangkan dari   79 keluarga yang terjamin 

ketersediaan pangannya, yang mempunyai 

masalah gizi dalam keluarga ada  15,2%. 

Demikian juga dengan keluarga yang defisit 

konsumsi energi dan protein mempunyai 

kecenderungan untuk terjadi masalah gizi 

dalam keluarganya lebih besar.   

 

Tabel 2. Hubungan ketersediaan pangan dan 

konsumsi energi dan protein dengan status 

gizi 
Ketahanan Pangan 

keluarga 

Status gizi P 

Tidak 

normal                  

Normal 

          

N        %            N       % 

Ketersediaan 

pangan:  

-Rawan lapar ringan 

- Terjamin 

 

 

21 

12 

 

 

51,2 

15,2 

 

 

20 

67 

 

 

48,8 

84,8 

0,000 

 

Tingkat Konsumsi 
energi: 

-Defisit 

-Tidak defisit 

 

 
 

19 

14 

 

 
 

45,2 

17,9 

 

 
 

23 

64 

 

 
 

54,8 

82,1 

 

0,001 

 

Tingkat Konsumsi 

protein: 

-Defisit 

-Tidak defisit 

 

 

 

 

20 

13 

 

 

 

41,7 

18,1 

 

 

 

28 

59 

 

 

 

58,3 

81,9 

 

0,005 

Jumlah 33 27,5 87 72,5  

 

Tabel 3 dan 4 menunjukkan hubungan 

antara ketersediaan pangan dan tingkat 

konsumsi energi, dimana keluarga yang 

ketersediaannya terjamin mempunyai 

kecenderungan tingkat konsumsi energi dan 

protein yang tinggi. 

 

Tabel 3. Hubungan ketersediaan pangan 

dengan tingkat konsumsi energi   

pada keluarga perokok 
Ketahanan Pangan 

keluarga 

                                        

Konsumsi Energi  

Defisit Tidak 

defisit 

P 

N        %            N        %  

Ketersediaan 

pangan:  

-Rawan lapar ringan 

- Terjamin 

 

 

27 

15 

 

 

65,9 

19,0 

 

 

14 

64 

 

 

34,1 

81,0 

0,000 

 

Jumlah 

 

42 

 

35,0 

 

78 

 

65,0 

 



 
 

 
 

 Ketersediaan pangan yang terjamin 

pada rumah tangga perokok memberikan 

kontribusi bagi pemenuhan konsumsi pangan, 

dimana diantara 41 keluarga yang rawan lapar 

ringan menjadikan keluarga itu kekurangan 

konsumsi protein (75,6%). Demikian dengan 

79 keluarga yang cukup atau terjamin 

ketersediaan pangannya ada sebanyak 78,5% 

keluarga  tidak defisit atau kekurangan 

konsumsi protein (Lihat Tabel 4).  

Ketersediaan pangan yang terjamin 

dalam rumah tangga perokok 

kecenderungannya yang utama adalah 

makanan yang mengandung karbohidrat, 

sedangkan makanan yang mengandung 

protein kurang tersedia di rumah sehingga 

makanan jenis sumber protein kurang 

terjamin, atau rawan kelaparan tingkat ringan. 

Jenis makanan protein yang lebih baik   

berasal dari makanan hewani,  dan tersedia 

dalam keadaan segar. Namun daerah 

pegunungan biasanya kurang akan 

ketersediaan makanan hewani seperti ikan, 

jikapun ada dalam keadaan kering. Makanan 

hewani termasuk makanan yang lebih mahal 

dibandingkan dengan makanan nabati. 

Sehingga untuk keluarga perokok ini lebih 

baik mengalihkan belanja rokoknya kepada 

belanja makanan. 

 Tingkat konsumsi pangan dalam 

penelitian ini merupakan hasil perbandingan 

konsumsi pangan keluarga dalam bentuk 

energi dan protein dengan angka kecukupan 

gizi (AKG) yang dianjurkan. AKG yang 

dianjurkan merupakan ukuran kecukupan zat 

gizi rata-rata setiap hari dengan 

mempertimbangkan umur, jenis kelamin, 

ukuran tubuh, dan  aktivitas. Penghitungan   

konsumsi pangan (energi dan protein) 

keluarga dalam penelitian ini  diukur dengan 

memperhatikan umur, dan jenis kelamin serta 

jumlah anggota keluarga.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. Hubungan  ketersediaan pangan 

dengan tingkat konsumsi protein  

pada keluarga perokok 
Ketahanan Pangan 

keluarga 

             

Konsumsi Protein P 

Defisit Tidak 

defisit 

N        %          N        % 

Ketersediaan 

pangan:  

-Rawan lapar ringan 

- Terjamin 

 

 

31 

17 

 

 

75,6 

21,5 

 

 

10 

62 

 

 

24,4 

78,5 

0,000 

 

Jumlah 

 

48 

 

40,0 

 

72 

 

60,0 

 

 

 Pengeluaran untuk rokok atau belanja 

rokok akan lebih baik dikurangi dan dialihkan 

untuk belanja makanan. Belanja rokok rata-

rata sebesar 36,5% akan lebih baik jika 

dibelanjakan untuk makanan yang 

mengandung protein, karena tingkat konsumsi 

protein banyak yang defisit. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa belanja rokok   

mempunyai hubungan dengan ketersediaan 

pangan keluarga, dapat dilihat dalam Tabel 5.  

 

Tabel 5. Hubungan belanja rokok dengan 

ketersediaan pangan keluarga   
Belanja rokok 

(Rp/bulan) 

Nilai Median 
                 

Ketersediaan pangan  

Rawan lapar 

ringan 

Terjamin P 

       N        %   N        %  

 ≥ 396.000 

 < 396.000 

25 

16 

28,1 

51,6 

64 

15 

79,1 

48,4 

0,017 

 
Jumlah 

 
41 

 
34,2 

 
79 

 
65,8 

 

  

Belanja rokok tidak mempunyai 

hubungan dengan tingkat konsumsi energi 

(p>0,05). Tetapi dengan tingkat konsumsi 

protein mempunyai hubungan. Belanja rokok 

yang di atas atau di bawah nilai median 

keduanya lebih banyak pada keluarga yang 

tidak defisit (Tabel 6).  

 

Tabel 6. Hubungan belanja rokok dengan 

tingkat konsumsi energi   
Belanja rokok 

(Rp/bulan) 

Nilai Median 

Tingkat konsumsi energi  

Defisit Tidak 

Defisit 

P 

          N         %            N        %  

 ≥ 396.000 

 < 396.000 

    29 

    13 

32,6 

41,9 

 60 

 18 

67,4 

58,1 

0,347 

 

Jumlah 

 

    42 

 

35,0 

 

 78 

 

65,0 

 

 



 
 

 
 

 Belanja rokok  mempunyai hubungan 

dengan tingkat konsumsi protein. Tetapi 

diantara keluarga yang mengeluarkan uang 

untuk rokok lebih besar atau sama dengan Rp. 

399.000,00 mempunyai tingkat konsumsi 

protein yang lebih banyak tidak defisit 

(66,3%). Diasumsikan hal ini dapat terjadi 

karena seringnya keluarga menghadiri acara 

adat, dimana pada acara adat tersebut selalu 

disuguhkan rokok dan makanan yang 

mengandung protein.  

  

Tabel 7. Hubungan belanja rokok dengan 

tingkat konsumsi protein   

 
Belanja rokok 

(Rp/bulan) 

Nilai Median 

Tingkat konsumsi protein  

Defisit Tidak 

Defisit 

P 

          N         %            N        %  

- ≥ 399.000 

- < 399.000 

    30 

    18  

33,7 

58,1 

 59 

 13 

66,3 

41,9 

0,017 

 

Jumlah 

 

    48 

 

35,0 

 

 78 

 

65,0 

 

 

 Hasil penelitian ini menunjukkan 

belanja rokok kepala keluarga tidak 

berhubungan dengan status gizi. Status gizi 

terjadi tidak dalam sebentar tetapi mempunyai  

proses waktu, mulai dari keadaan kekurangan 

energi atau protein yang berkelanjutan. Data 

Tabel 8 menunjukkan bahwa pengeluaran 

rokok yang lebih besar ataupun lebih kecil 

dari nilai median sama-sama mempunyai 

status gizi keluarga yang lebih banyak tidak 

normal. Artinya berapapun nilai ekonomi 

yang dikeluarkan untuk rokok mempunyai  

kecenderungan status gizi keluarga menjadi 

tidak normal. Disamping itu belanja rokok 

lebih langsung berhubungan dengan 

ketersediaan pangan dalam keluarga perokok. 

Selanjutnya ketersediaan berhubungan dengan 

konsumsi pangan, dan konsumsi pangan yang 

memengaruhi status gizi.  

 

Tabel 8.  Hubungan pengeluaran rokok 

dengan status gizi 
Belanja rokok 

(Rp/bulan) 

Nilai Median 

Status gizi  Status gizi  

Normal Tidak 

normal  

P 

          N         %            N        %  

- ≥ 396.000 

- < 396.000 

    24 

    9  

27,0 

20,0 

 65 

 13 

73,0 

54,2 

1,0 

 

Jumlah 

 

    33 

 

27,5 

 

 87 

 

72,5 

 

Kesimpulan  

 

1. Ketersediaan pangan yang semakin 

terjamin memberikan kecenderungan 

peluang status gizi keluarga menjadi 

normal, demikian juga dengan konsumsi 

energi dan protein yang mencukupi 

menekan terjadinya masalah gizi pada 

keluarga perokok.     

2. Ketersediaan pangan yang terjamin 

dalam  keluarga perokok lebih cenderung 

akan meningkatkan konsumsi energi dan 

protein.   

3. Belanja rokok tidak berhubungan dengan 

konsumsi energi dan status gizi dalam 

keluarga perokok.  

4. Kecenderungan belanja rokok yang lebih 

besar tidak memberikan peluang untuk 

defisit  konsumsi protein dalam keluarga 

perokok.  

  

SARAN 

 

 Diharapkan ada sosialisasi tentang 

makanan yang seimbang bagi keluarga 

perokok agar keluarga mengerti dan 

mempunyai pengetahuan yang cukup tentang 

kesehatan dan gizi, dapat melalui 

pemberdayaan keluarga dengan pendekatan 

promotif dan preventif kesehatan, sehingga 

diharapkan keluarga terutama kepala keluarga 

dapat menekan kegiatan menghisap rokok dan 

mengalihkan belanja rokok ke belanja 

makanan.   Selain itu perlu advokasi kepada 

pemerintah daerah dalam upaya penurunan 

perilaku merokok dengan membuat 

kebijakan/perda tentang merokok, yang akan 

berdampak pada peningkatan ketersediaan 

pangan dalam  rumah tangga perokok, yang 

akhirnya memengaruhi konsumsi dan status 

gizi keluarga. 
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