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ENERGY AND PROTEIN CONSUMPTION FROM ANIMAL FOOD 

SOURCES AND BODY MASS INDEX OF TRADITIONAL  

WEAVENS IN TENGANAN PEGRINGSINGAN VILLAGE 

 

ABSTRACT 

 

Energy is one of the products of carbohydrate, protein and fat metabolism. Energy 

functions as an energy substance for metabolism, growth, temperature regulation 

and physical activity. Protein is an important key nutrient that is useful for the 

formation of new cells in the body, influencing the work of enzymes, hormones, 

and immunity. This observation aims to determine the consumption of energy and 

protein from animal food sources and body mass index of traditional weaving 

craftsmen in Tenganan Pegringsingan Village. This observation was carried out in 

April 2022. The subject of observation is traditional weaving craftsmen in 

Tenganan Pegringsingan Village. Data collection was done by interview method. 

Energy and protein intake was obtained by the food recall method 1x24 hours. The 

nutritional status of traditional weaving craftsmen is assessed based on body mass 

index and categorized according to the provisions of the Ministry of Health of the 

Republic of Indonesia in 2019. The data is presented using a scatter graph. The 

results showed that the level of energy consumption and animal protein did not 

describe the BMI of traditional weaving craftsmen. 

 

Keywords : Energy, Proteins, traditional weaver, BMI. 
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KONSUMSI ENERGI DAN PROTEIN DARI SUMBER MAKANAN 

HEWANI DAN INDEKS MASSA TUBUH PENGRAJIN TENUN 

TRADISIONAL DI DESA TENGANAN PEGRINGSINGAN 

 

ABSTRAK 

 

Energi merupakan salah satu hasil metabolisme karbohidrat, protein dan lemak. 

Energi berfungsi sebagai zat tenaga untuk metabolisme, pertumbuhan, pengaturan 

suhu dan kegiatan fisik. Protein merupakan kunci nutrisi penting yang berguna 

untuk pembentukan sel-sel baru dalam tubuh, memengaruhi kerja enzim, hormon, 

dan kekebalan tubuh. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui konsumsi energi 

dan protein dari sumber makanan hewani dan indeks massa tubuh pada pengrajin 

tenun tradisional di Desa Tenganan Pegringsingan. Pengamatan ini dilaksanakan 

pada bulan April 2022. Subjek pengamatan yaitu pengrajin tenun tradisional di desa 

Tenganan Pegringsingan. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara. 

Asupan energi dan protein diperoleh dengan metode food recall 24 jam. Status gizi 

pengrajin tenun tradisional dinilai berdasarkan indeks massa tubuh dan 

dikategorikan berdasarkan ketentuan Kemenkes RI tahun 2019. Data disajikan 

dengan menggunakan grafik scatter. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tingkat 

konsumsi energi dan protein hewani tidak menggambarkan IMT para pengrajin 

tenun tradisional. 

 

Kata kunci : Energi, Protein, Pengrajin Tenun Tradisional, IMT. 
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RINGKASAN PENGAMATAN 

Konsumsi Energi dan Protein dari Sumber Makanan Hewani dan Indeks Massa 

Tubuh Pengrajin Tenun Tradisional di Desa Tenganan Pegringsingan 

Oleh : Ni Komang Ayu Laksmi Paramita (NIM. P07131019013) 

 

Indeks Massa Tubuh (IMT) atau Body Mass Index (BMI) merupakan alat atau 

cara sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa, khususnya yang 

berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. Indeks Massa Tubuh 

didefinisikan sebagai berat badan seseorang dalam kilogram dibagi tinggi badan 

dalam meter (kg/𝑚2). Energi merupakan salah satu hasil metabolisme karbohidrat, 

proteindan lemak. Energi berfungsi sebagai zat tenaga untuk metabolisme, 

pertumbuhan, pengaturan suhu dan kegiatan fisik. Rata-rata angka kecukupan 

energi bagi masyarakat Indonesia sebesar 2100 kilo kalori per orang per hari pada 

tingkat konsumsi. Protein merupakan kunci nutrisi penting yang berguna untuk 

pembentukan sel-sel baru dalam tubuh, memengaruhi kerja enzim, hormon, dan 

kekebalan tubuh. Secara umum protein berfungsi untuk pertumbuhan, 

pembentukan komponen structural, pengangkut dan penyimpanan zat gizi, enzim, 

pembentukan antibody, dan sumber energi. Rata – rata angka kecukupan protein 

bagi masyarakat Indonesia sebesar 57 gram per orang per hari pada tingkat 

konsumsi. Makanan sumber protein berasal dari hewan maupun tumbuh – 

tumbuhan. Bahan makanan sumber protein hewani mengandung semua jenis asam 

amino esensial, sedangkan bahan makanan sumber ptotein nabati rendah 

kandungan beberapa jenis asam amino esensial. Contoh makanan sumber protein 

hewani adalah telur, daging, ayam, dan ikan, sedangkan contoh bahan makanan 

sumber protein nabati adalah kacang – kacangan, tempe, tahu, dan oncom. 

Kegiatan pariwisata membawa pengaruh sosial, ekonomi  dan  kebudayaan  

yang  timbul  sebagai  efek dari perjalanan wisata. Kegiatan pariwisata merupakan 

aktivitas yang dilakukan pelaku wisata dan wisatawan di sektor pariwisata. Ragam 

aktivitas yang dilakukan pelaku wisata diantaranya mensukseskan agenda program 

pembangunan pariwisata, pembinaan anggota organisasi pariwisata, mengelola dan 

mengembangkan potensi wisata, melakukan promosi produk wisata dan melakukan 

transaksi kepariwisataan. Pendapatan keluarga salah satunya dipengaruhi oleh 
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status pekerjaan yang sedang dijabatnya. Tingkat pendapatan keluarga merupakan 

salah satu indikator sosial ekonomi yang berperan dalam penyediaan bahan 

makanan dan pola makan keluarga, pendapatan juga berpengaruh pada tingkat 

pengeluaran pangan yang dikeluarkan suatu keluarga. Hasil pengamatan tentang 

konsumsi energi dan protein hewani dari sumber hewani dan indeks massa tubuh 

pada pengrajin tenun tradisional yang dilakukan pada tanggal 20 April 2022 

menggunakan metode wawancara yang dilakukan di desa Tenganan Pegringsingan, 

Manggis, Karangasem. Hasil pengamatan menunjukkan sebanyak 7 subjek 

berstatus gizi normal dengan rata – rata konsumsi energi 102,7%, protein hewani 

57,40%, 6 subjek berstatus gizi kelebihan berat badan tingkat ringan dengan rata – 

rata konsumsi energi 94,7%, protein hewani 57,45%, 2 subjek berstatus gizi 

kelebihan berat badan tingkat berat dengan rata – rata konsumsi energi 111,6%, 

protein hewani 75,56%, 1 subjek berstatus gizi kekurangan berat badan tingkat 

berat dengan konsumsi energi 112,9% dan konsumsi protein hewani 65,75%. 

Berdasarkan hasil pengamatan juga ditemukan hasil ketidak-kaitan antara 

konsumsi energi  protein hewani dengan IMT. Hal ini dikarenakan perubahan status 

gizi dapat terjadi dalam waktu yang lama karena setiap orang memiliki metabolisme 

tubuh yang berbeda – beda seperti kecenderungan tubuh untuk menyimpan 

makanan lebih banyak dari pada yang dikonsumsi sehingga proses metabolisme 

tubuh berjalan lambat. Menurut asumsi peneliti status gizi normal akan tercapai jika 

konsumsi protein terpenuhi sesuai kebutuhan tubuh, namun harus diimbangi 

dengan asupan zat gizi lain hal ini sesuai karena protein merupakan salah satu zat 

gizi makro yang berfungsi sebagai zat pembangun, pemelihara dan jaringan tubuh 

serta membantu dalam metabolisme. Jika konsumsi proteinnya tinggi maka akan 

disimpan sebagai jaringan lemak, sehingga dapat membuat massa otot bertambah, 

lalu menyebabkan berat badan meningkat dan status gizi menjadi tidak normal. 

Berdasarkan penelitian (Khaeruddin, G. N., 2020) kurangnya konsumsi energi 

dan protein hewani yang bersumber dari pangan hewani dipengaruhi oleh 

penurunan pendapatan akibat pandemi Covid-19.  Pada aspek konsumsi dan daya 

beli masyarakat, pandemi ini menyebabkan banyak tenaga kerja  berkurang  atau  

bahkan  kehilangan   pendapatannya   sehingga   berpengaruh pada tingkat konsumsi 

dan daya beli masyarakat  terutama  mereka  yang  ada  dalam  kategori pekerja 
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informal dan pekerja harian. Sebagian besar masyarakat sangat berhati-hati 

mengatur pengeluaran  keuangannya  karena  ketidakpastian kapan pandemi ini 

akan berakhir.  Hal ini menyebabkan turunnya kunjungan wisatawan dan daya beli 

masyarakat akan barang-barang konsumsi dan memberikan  tekanan  pada  sisi  

produsen dan penjual. 

 

Daftar bacaan : 20 (2014 : 2021) 
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