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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kurang Energi Protein (KEP) adalah keadaan kurang gizi yang 

disebabkan rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari – 

hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Secara klinik KEP 

dibedakan dalam bentuk yaitu Kwashiorkor dan Marasmus. Diantara kedua 

bentuk tersebut terdapat bentuk antara atau “Marasmus Kwasiorkor“ 

(Mansjoer, 2000) Menurut John Biddulph (2000) Kurang Energi Protein 

(KEP) adalah keadaan dimana anak tidak dapat tumbuh sebagaimana 

mestinya karena kekurangan protein dan energi. 

Kurang Energi Protein (KEP) terjadi akibat pasokan gizi yang kurang, 

pemasukan yang tidak seimbang dan penyakit. Malnutrisi baik makro 

(karbohidrat, protein, dan lemak), maupun mikro (vitamin dan mineral) masih 

banyak ditemukan pada anak-anak, ibu hamil menyusui, terutama pada 

masyarakat miskin. (Hardiono, 2004) 

Menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), ada 3 faktor penyebab 

Malnutrisi Energi Protein yaitu, keluarga miskin, ketidaktahuan orang tua 

atas pemberian gizi yang baik bagi anak, faktor penyakit bawaan pada anak, 

seperti: jantung, TBC, HIV/AIDS, saluran pernapasan dan diare. 

Data World Health Organization (WHO) tahun 2002 menyebutkan 

bahwa 53% penyebab kematian anak dibawah lima tahun adalah karena gizi 
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buruk atau kurang. Dan dua pertiga diantaranya berhubungan dengan 

pemberian makanan yang kurang tepat. 

(http://health.detik.com/read/2011/04/19/172617/1620994/764/kapan-waktu-

yang-tepat-beri-makanan-padat-pada-bayi?881104755 

Berdasarkan perkembangan masalah gizi, pada tahun 2005 

diperkirakan sekitar 5 juta anak menderita gizi kurang dan 1,5 juta di 

antaranya menderita gizi buruk. Dari anak yang menderita gizi buruk tersebut 

ada 150.000 menderita gizi buruk tingkat berat yang disebut marasmus, 

kwashiorkor, dan marasmus-kwashiorkor, yang memerlukan perawatan 

kesehatan yang intensif di Puskesmas dan Rumah Sakit. Masalah gizi kurang 

dan gizi buruk terjadi hampir di semua Kabupaten dan Kota. Sementara 

berdasarkan laporan dinas kesehatan provinsi  jawa tengah selama periode 

Januari hingga November 2005, sebanyak 12028 anak menderita gizi buruk 

di kota jawa tengah. 

(http://www.gizi.net/busung-lapar/Bahan%20Gizi%20Buruk-Nop2005.pdf) 

Apabila Kurang Energi Protein ini tidak ditangani dengan baik akan 

mengakibatkan timbulnya komplikasi terhadap beberapa organ seperti saluran 

pencernaan, pankreas, hati, ginjal, sistem hematologik, sistem kardiovaskuler, 

sistem pernafasaan. (Arisman, 2004) 

Melihat banyaknya penduduk yang menderita Malnutrisi dan 

minimnya informasi tentang penanganan gizi buruk maka penulis tertarik 

untuk melakukan asuhan keperawatan dengan judul “Asuhan keperawatan 
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keluarga Tn. B dengan Kurang Energi Protein pada An. C Di Desa Trosemi 

02/07 Gatak, Sukoharjo. 

 

B. Berdasarkan Identifikasi Masalah 

Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti ingin melakukan 

penelitian tentang “Asuhan keperawatan” keluarga dengan masalah Kurang 

Energi Protein. 

 

C. Tujuan Penulisan 

1. Tujuan Umum 

Mampu memberikan asuhan keperawatan keluarga secara komprehensif  

khususnya pada keluarga Tn. B. 

2. Tujuan Khusus 

- Mampu membuat analisa data pada keluarga Tn. B. 

- Mampu mendiagnosa keperawatan berdasarkan data yang diperoleh 

untuk mengatasi masalah kurang gizi pada anggota keluarga Tn. J. 

- Mampu merencanakan  tindakan keperawatan kesehatan yang tepat 

untuk mengatasi kurang pada An. C. 

- Mampu melaksanakan rencana tindakan kurang gizi pada An C. 

- Mampu mengevaluasi hasil tindakan yang sesuai dengan rencana 

tindakan keperawatan yang telah diberikan pada An. C. 
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D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi keluarga 

Agar anggota keluarga dapat mengetahui dan atau memahami tentang 

pengertian penyebab tanda gejala dan cara pengobatan Kurang Energi 

Protein. 

2. Bagi institusi pendidikan 

Dapat dijadikan bahan acuan dalam penelitian Kurang Energi Protein lebih 

lanjut. 

3. Bagi peneliti  

Dapat menggunakan penelitian ini sebagai perbandingan dan dapat 

dikembangkan lagi untuk peneliti – peneliti pengetahuan tentang penyakit 

KEP. 

4. Puskesmas 

Dapat digunakan sebagai sumber / data penduduk didaerah binaan 

puskesmas yang mempunyai masalah Malnutrisi dan dapat digunakan 

sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah kesehatan keluarga binaan 

dengan masalah Malnutrisi dalam penanganan lebih lanjut. 

5. Pembaca 

Untuk memperkaya tentang kajian masalah kesehatan keluarga dengan 

Malnutrisi pada An. C.  


