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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

1. Gambaran lokasi penelitian 

Desa Tenganan Pegringsingan terletak di Kecamatan Manggis, Kabupaten 

Karangasem. Sekitar 1,5 jam ke timur dari Kota Denpasar. Menurut data 

monografi Desa Tenganan Pegringsingan jumlah penduduk sebanyak 1.044 orang 

dengan jumlah 338 KK, dengan rincian laki- laki berjumlah 530 orang dan 

perempuan berjumlah 514 orang. Desa Tenganan memiliki luas wilayah 

1.176,225 Ha. Wilayah desa Tenganan Pegringsingan memiliki batas – batas 

wilayah yaitu: sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bebandem, Kecamatan 

Bebandem. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Asak, Kecamatan 

Karangasem. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pesedahan, Kecamatan 

Manggis. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ngis, Kecamatan Manggis 

(Profil Desa Tenganan Pegringsingan, 2010). 

Desa Tenganan sebagai jejak peradaban Bali kuno merupakan salah satu desa 

yang berpenduduk orang Bali Aga (Bali asli). Bali Aga mengandung arti Bali 

yang orangnya memang benar-benar orang asli Bali.. Masyarakat desa Tenganan 

memegang teguh konsep kehidupan Tri Hita Karana yang berarti hubungan 

harmonis atau keseimbangan. Potensi budaya, adat-istiadat maupun upacara, 

masyarakat Tenganan memang berbeda dengan masyarakat Bali pada umumnya. 

Salah satu contoh kegiatan kemasyarakatan yang masih sangat kental mengusung 

nilai Bali Aga adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap bulannya. 

Tenganan memiliki tradisi-tradisi yang unik seperti : “Nyakan Suci” ritual 

memasak di depan Pura Bale Agung dengan menggunakan kayu bakar dari pohon 

cempaka, “Neduh” ritual sabung ayam atau peyembelihan 

ayam oleh krama desa, “Mekare-kare” yang sering disebut dengan perang pandan 

merupakan ritual perang bersenjatakan pandan berduri dan tameng ata, 

“Mesanggah Jumu” ritual menaruh kotak yang diisi bunga di depan pintu masuk 

rumah, “Muhu-Muhu” ritual pemotongan banteng jantan, “Mesanggah Gedebong” 

ritual setiap keluarga membuat sesaji dari batang pisang berhiaskan janur yang 
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diletakkan di depan tempat acara yang dipimpin oleh pemuda/pemudi disetiap kel-

uarga, serta ritual ritual lain seperti “Mesanggah Bongkot, Munjung, Metruna Nyo

man, Maling-Maling” dan lainnya. Potensi keanekaragaman budaya, tradisi dan 

pola hidup masyarakat Tenganan serta bentuk bangunan yang masih tradisonal 

menjadi magnet penarik bagi wisatawan untuk berkunjung, baik wisatawan 

domestik maupun macanegara. 

Desa Tenganan Pegringsingan termasuk ke dalam wilayah kerja Puskesmas 

Manggis II yang berjarak kurang lebih 500 meter dari Puskesmas Manggis II. 

Layanan puskesmas rawat jalan meliputi pelayanan umum, pelayanan gigi dan 

mulut, pelayanan KIA/KB, pelayanan imunisasi, pelayanan lansia, pelayanan 

laboratorium, konseling dan pelayanan farmasi. Adapun layanan puskesmas luar 

gedungnya yaitu posyandu yang terletak di masing – masing daerah termasuk 

tenganan, pustu, dan layanan P3K. 

2. Gambaran umum subjek pengamatan 

Berdasarkan subjek yang diperoleh, umur paling muda yaitu 18 tahun dan 

umur paling tua yaitu 63 tahun. Jenis kelamin terbanyak adalah perempuan 

dengan 10 subjek, dan laki – laki dengan 6 subjek. Pendidikan tertinggi subyek 

yaitu sarjana dan IMT sampel berstatus gizi normal berjumlah 7 subjek, berstatus 

gizi kekurangan berat badan tingkat berat berjumlah 1 subjek, berstatus gizi 

kelebihan berat badan tingkat ringan 6 subjek dan berstatus gizi kelebihan berat 

badan tingkat berat 2 subjek. 

3. Keterkaitan Variabel Pengamatan 

a. Konsumsi energi 

Deskripsi tingkat konsumsi energi dari sumber bahan makanan hewani 

disajikan pada tabel 2. 

Tabel 2. 

Sebaran tingkat konsumsi energi 

No Deskripsi Nilai 

1 Terendah 68,8% 

2 Tertinggi 143,5% 

3 Rata – rata 101,4% 

4 Simpang baku 20,06% 
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Berdasarkan tabel deskriptif pada tabel 2, tingkat konsumsi energi terendah 

yaitu 68%, tertinggi 143,5%, dengan rata – rata konsumsi energi 101,4% dan 

simpang bakunya 20,06%. 

 

b. Konsumsi protein hewani 

Deskripsi tingkat konsumsi protein dari sumber bahan makanan hewani 

disajikan pada tabel 3. 

 

Tabel 3. 

Sebaran tingkat konsumsi protein hewani 

No Deskripsi Nilai 

1 Terendah 28,92% 

2 Tertinggi 80,90% 

3 Rata – rata 60,21% 

4 Simpang baku 15,17% 

 

Berdasarkan tabel deskriptif pada tabel 3, tingkat konsumsi protein hewani 

terendah yaitu 28,92%, tertinggi 80,90%, dengan rata – rata konsumsi energi 

60,21% dan simpang bakunya 15,17%. 

 

c. Sebaran Indeks Massa Tubuh 

Deskripsi Indeks Massa Tubuh disajikan sebagai tabel deskriptif yang tersaji 

pada tabel 4. 

Tabel 4. 

Sebaran Indeks Massa Tubuh (IMT) 

No Deskripsi Jumlah 

1 Kekurangan berat badan tingkat berat 1 subjek 

2 Normal 7 subjek 

3 Kelebihan berat badan tingkat ringan 6 subjek 

4 Kelebihan berat badan tingkat berat 2 subjek 
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Berdasarkan tabel deskriptif pada tabel 4, 1 subjek berstatus gizi kekurangan 

berat badan tingkat berat, 7 subjek berstatus gizi normal, 6 subjek berstatus gizi 

kelebihan berat badan tingkat ringan, 2 subjek berstatus gizi kelebihan berat badan 

tingkat berat. 

d. Gambaran konsumsi energi dan IMT 

Secara simultan gambaran konsumsi energi dan IMT subjek dapat disajikan 

sebagai diagram scatter yang tersaji pada gambar 1. 

 

 

Gambar 1. 

Keterkaitan Konsumsi Energi dengan IMT 

 

Berdasarkan grafik Scatter pada gambar 1, tampak bahwa pada subjek yang 

IMTnya normal konsumsi energinya di atas rata – rata selain itu, dijumpai juga 

konsumsi energinya di bawah rata – rata akan tetapi IMTnya di atas normal. 

Dengan demikian gambaran tingkat konsumsi energi pada hasil pengamatan ini, 

tidak mencerminkan gambaran IMT yang bersangkutan. 

e. Gambaran konsumsi Protein Hewani dengan IMT 

Secara deskripsi gambaran konsumsi protein hewani dan IMT subjek dapat 

disajikan sebagai diagram scatter yang tersaji pada gambar 2. 
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Gambar 2. 

Keterkaitan Konsumsi Protein Hewani dengan IMT 

 

Berdasarkan grafik Scatter pada gambar 2, tampak bahwa pada subjek yang 

IMTnya normal konsumsi protein hewaninya di atas rata – rata selain itu, 

dijumpai juga konsumsi protein hewaninya di bawah rata – rata akan tetapi 

IMTnya di atas normal. Dengan demikian gambaran tingkat konsumsi protein 

hewani pada hasil pengamatan ini, tidak mencerminkan gambaran IMT yang 

bersangkutan. 

 

B. Pembahasan 

Berdasarkan hasil pengamatan 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. Sama halnya dengan asupan protein yang 

cukup namun status gizi tergolong kurang disebabkan oleh sistem metabolisme. 

Metabolisme zat gizi tertentu yang tidak diserap sempurna oleh tubuh meskipun 

telah makan berbagai makanan yang nilai gizinya tinggi, namun zat tersebut tidak 

optimal diserap oleh tubuh, maka tubuh juga akan mengalami defisit zat gizi 

(Zulaekah & Oktaria, 2020). 
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Menurut asumsi peneliti Zulaekah & Oktaria, 2020,  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 informal dan pekerja harian. Sebagian besar masyarakat sangat berhati-

hati mengatur pengeluaran  keuangannya  karena  ketidakpastian berakhirnya 

pandemi Covid-19.  Hal ini menyebabkan turunnya kunjungan wisatawan dan 

daya beli masyarakat akan barang-barang konsumsi dan memberikan  tekanan  

pada  sisi  produsen dan penjual. 

Kegiatan pariwisata juga 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. Menurunnya 

kunjungan wisatawan pada dua tahun belakangan ini mempengaruhi pendapatan 

pengrajin kain tenun di Desa Tenganan Pegringsingan yang mempengaruhi daya 

beli konsumsi sumber protein pada keluarga tersebut (Ariani, dkk, 2018). 

 


