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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

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). Penggunaan rumus ini hanya dapat diterapkan pada 

seseorang dengan usia 18 sampai 70 tahun, dengan strukur belakang normal, 

bukan atlet atau binaragawan, bukan ibu hamil dan menyusui (MBA, 2011). 

Angka Kecukupan Gizi (AKG) adalah suatu nilai yang menunjukkan 

kebutuhan rata-rata zat gizi tertentu yang harus dipenuhi setiap hari bagi hampir 

semua orang dengan karakteristik tertentu yang meliputi umur, jenis kelamin, 

tingkat aktivitas fisik, dan kondisi fisiologis, untuk hidup sehat. AKG digunakan 

pada tingkat konsumsi yang meliputi kecukupan energi, protein, lemak, 

karbohidrat, serat, air, vitamin, dan mineral. Untuk melakukan evaluasi, 

perencanaan konsumsi dan ketersediaan pangan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan penduduk rata-rata secara makro nasional dan berbagai kebutuhan 

lainnya, dalam AKG ditetapkan estimasi rata-rata angka kecukupan energi dan 

rata-rata angka kecukupan protein bagi masyarakat Indonesia (Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia, 2019). 

Menurut Susenas BPS 2019, rata – rata konsumsi protein per kapita per sehari 

yaitu 62,43 gram. Konsumsi protein hewani adalah 25.32% dari total konsumsi 

protein (konsumsi protein dari ikan/udang/cumi/kerang 13,28%, konsumsi protein 

dari daging 6,54%, konsumsi protein dari telur dan susu 5,51%), dimana 

konsumsi tersebut masih kecil dibandingkan konsumsi protein dari padi-padian 

yaitu 30.43% dan dari makanan dan minuman jadi yaitu 27,15% (BPS, 2019). 

Protein merupakan kunci nutrisi penting yang berguna untuk pembentukan 

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

tubuh. Protein juga merupakan zat gizi yang penting bagi tubuh, terutama untuk 

mengembangkan dan memperbaiki jaringan tubuh. Menurut penelitian yang 



2 
 

dilakukan (Palupi & Wibowo, 2017) dengan menggunakan sampel 42 mahasiswi 

Akademi Gizi Karya Husada Kediri dalam waktu 2 bulan menunjukkan bahwa 

responden yang memiliki tingkat konsusmi protein dengan katergori status anemia 

normal sebnayak 20 orang (47,6%), dan status anemia sebanyak 7 orang (16,7%). 

Tingkat konsumsi protein kurang dengan kategori status anemia normal sebanyak 

3 orang (7,1%) dan status anemia sebanyak 12 orang (28,6%). Dianalisis 

menggunakan uji statistic Chi-square dengan bantuan SPSS (Statistical Package 

for Social Science) versi 16, data hubungan tingkat konsumsi protein terhadap 

status anemia mahasiswi Akademi Gizi Karya Husada Kediri Kabupaten Kediri 

menunjukkan nilai Pearson Chi-Square <α (0,001 , 0,05), maka H1 diterima (H0 

ditolak) artinya ada hubungan antara tingkat konsumsi dan jenis protein yang 

dikonsumsi terhadap status anemia. Rata – rata responden yang mempunyai 

tingkat konsumsi protein kategori normal mengonsumsi makanan yang 

mengandung protein nabati seperti tahu, tempe, dan juga protein hewani seperti 

telur, ikan dalam jumlah cukup. Sedangkan tingkat konsumsi protein yang kurang 

disebabkan karena kurang mengonsumsi lauk hewani maupun nabati. Berdasarkan 

penelitian (Ariani, Suryana, Suhartini, & Saliem, 2018) keragaan konsumsi 

pangan sumber protein hewani dipengaruhi oleh perbedaan dalam karakteristik 

sosial, ekonomi, pendidikan, dan letak geografis. Salah satunya seperti semakin 

tinggi tingkat pendapatan rumah tangga, maka semakin besar pula tingkat 

konsumsi perkapita untuk protein hewani (Ariani, Suryana, Suhartini, & Saliem, 

2018). 

Di daerah perkotaan maupun di perdesaan, konsumsi protein per kapita 

penduduk Indonesia sudah berada di atas standar kecukupan konsumsi protein 

harian. Konsumsi protein per kapita sehari penduduk di daerah perkotaan lebih 

tinggi dibandingkan di daerah perdesaan yaitu 64,09 gram di daerah perkotaan 

berbanding 59,31 gram di daerah perdesaan (BPS, 2020). Akan tetapi dua tahun 

belakangan ini terjadi pandemic Covid-19 yang berdampak pada seluruh sector 

terutama sector pariwisata. Berdasarkan data Organisasi Pariwisata Dunia 

(UNWTO) jumlah kunjungan wisatawan di seluruh dunia menurun 44 persen 

selama pandemi jika dibandingkan tahun lalu. Dalam sebuah diskusi online, 

Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrasturktur Kementerian Pariwisata 
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dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Hari Santosa Sungkari, memprediksi 

kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia mencapai 4 juta orang. 

Bahkan Bali yang merupakan salah satu destinasi favorit wisatawan domestik 

maupun mancanegara, masih harus menutup pintu untuk wisman hingga akhir 

tahun sebagai upaya menahan laju penyebaran virus corona di tanah air. Bali pun 

mencatat kerugian pariwisata Rp 9,7 triliun setiap bulan (Pasaribu, 2021). Kajian 

yang dibuat oleh Kementrian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 

memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan 

konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada 

sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM. Pada aspek konsumsi 

dan daya beli masyarakat khususnya terhadap makanan sumber hewani, 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 informal dan 

pekerja harian (Khaeruddin, G. N., 2020). 

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. Rendahnya pendapatan dapat menjadi salah satu faktor penyebab 

terjadinya kurangnya konsumsi protein hewani, dikarenakan apabila jumlah 

pendapatan rendah, maka tingkat pengeluaran pangan juga rendah sehingga dapat 

menyebabkan rendahnya daya beli dan ketersediaan bahan pangan yang berperan 

terhadap tingkat konsumsi protein hewani yang tidak optimal. (Diniyyah & 

Nindya, 2017). 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas pengamat tertarik untuk melakukan 

pengamatan bagaimanakah Konsumsi Energi dan Protein Hewani dari Sumber 

Makanan Hewani dan Indeks Massa Tubuh pada Pengrajin Tenun Tradisional di 

Desa Tenganan Pegringsingan. 

 

B. Ruang Lingkup 

Berdasarkan latar belakang di atas ruang lingkup pengamatan ini dibatasi 

hanya mencakup “Konsumsi Energi dan Protein dari Sumber Makanan Hewani 
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dan Indeks Massa Tubuh pada Pengrajin Tenun Tradisional di Desa Tenganan 

Pegringsingan”. 

 

C. Tujuan  

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui konsumsi energi dan protein hewani dari sumber makanan 

hewani dan indeks massa tubuh pada pengrajin tenun tradisional di Desa 

Tenganan Pegringsingan. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk menentukan rata - rata konsumsi energi  pada pengrajin tenun 

tradisional. 

b. Untuk menentukan rata – rata konsumsi protein hewani pada pengrajin tenun 

tradisional. 

c. Untuk menentukan indeks massa tubuh pengrajin tenun tradisional. 

d. Untuk mengetahui keterkaitan antara kosumsi energi protein dengan indeks 

massa tubuh. 

 

D. Manfaat  

1. Manfaat teoritis 

  Hasil pengamatan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan 

ilmu pengetahuan terkait gizi khususnya mengenai asupan energi dan protein 

hewani. 

2. Manfaat praktis 

 Hasil pengamatan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 

masyarakat dalam mengonsumsi protein hewani agar protein hewani yang 

dikonsumsi dapat sesuai dengan kebutuhan tubuh dan penulis dapat 

menambah pengetahuan serta memperoleh pengalaman bagi diri pengamat 

dalam melakukan pengamatan ini. 

 


