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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kesehatan adalah hak asasi manusia dan sekaligus merupakan 

investasi sumber daya manusia, serta mempunyai kontribusi yang besar untuk 

meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Keadaan gizi yang baik 

merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang 

berkualitas. Masalah gizi terjadi di setiap siklus kehidupan, dimulai sejak 

dalam kandungan (janin), bayi, anak, dewasa dan usia lanjut. Periode dua 

tahun pertama kehidupan merupakan masa kritis, karena pada masa ini 

terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Gangguan gizi 

yang terjadi pada periode ini bersifat permanen, tidak dapat dipulihkan 

walaupun kebutuhan gizi pada masa selanjutnya terpenuhi (Depkes RI, 2007).   

Hasil Riskesdas (2010) menunjukkan prevalensi gizi kurang pada balita 

sebesar 13%, gizi buruk 4,9%, dan 40,6% penduduk mengkonsumsi makanan 

dibawah kebutuhan minimal  yaitu kurang dari 70% dari Angka Kecukupan 

Gizi (AKG) yang dianjurkan (Depkes, 2010). Selain masalah tersebut masalah 

gizi yang masih memerlukan perhatian adalah 50% balita kurang vitamin A  

(kadar vitamin A dalam serum kurang dari 20 mcg/dl), Anemia gizi besi 

berkisar 50% dari berbagai kelompok umur, dan Gangguan Akibat 

Kekurangan Yodium (GAKY) berdasarkan Total Goiter Rate (TGR) 9,8%. 

Penyebab utama lamanya penurunan prevalensi, karena rendahnya 

kesadaran masyarakat terhadap upaya perbaikan gizi (Depkes RI, 2007). 
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Berdasarkan besarnya masalah gizi dan kesehatan serta variasi faktor 

penyebab masalah antar wilayah, maka diperlukan program yang 

komprehensif dan terintegrasi, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun 

tingkat nasional. Kadarzi merupakan salah satu yang diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam pembangunan kesehatan khususnya dan 

pembangunan masyarakat pada umumnya. Masalah gizi yang terjadi di 

tingkat keluarga erat kaitannya dengan perilaku keluarga. Keluarga Mandiri 

Sadar Gizi merupakan keluarga yang mampu mengenal, mencegah, dan 

mengatasi masalah gizi di tingkat keluarga/rumah tangga melalui perilaku 

penimbangan berat badan secara teratur, memberikan hanya ASI saja kepada 

bayi 0-6 bulan, makan beranekaragam, memasak menggunakan garam 

beryodium, dan mengkonsumsi suplemen zat gizi mikro sesuai anjuran 

(Depkes RI, 2007). 

Kadarzi diwujudkan dengan cara meningkatkan pengetahuan gizi, 

merubah sikap dan perilaku gizi keluarga yang kurang mendukung dan 

menumbuhkan kemandirian keluarga untuk mengatasi masalah gizi yang ada 

dalam keluarga. Rendahnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat 

khususnya ibu-ibu rumah tangga terhadap gizi dan kesehatan merupakan 

salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada pencapaian program kadarzi 

(Supardiyah, 2009).  

Pengetahuan kognitif merupakan faktor yang sangat penting untuk 

terbentuknya tindakan seseorang (Notoatmodjo, 2003). Pengetahuan ini 

diperoleh baik secara formal maupun informal. Pengetahuan ibu yang didasari 

dengan pemahaman yang tepat akan menumbuhkan perilaku baru yang 
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diharapkan, khususnya perilaku sadar gizi pada keluarganya. Menurut Green 

(1980), perilaku seseorang yang berhubungan dengan kesehatan dipengaruhi 

oleh tiga faktor, yaitu faktor predisposisi, faktor pendukung, dan faktor 

pendorong. Faktor perilaku ini pula dapat mempengaruhi keberhasilan dalam 

melakukan perilaku sadar gizi. 

Hasil penelitian Setyaningsih (2007), bahwa ada hubungan linier positif 

antara pengetahuan dan sikap tentang Kadarzi dengan status Kadarzi. 

Semakin tinggi pengetahuan dan sikap positif seseorang tentang Kadarzi 

maka semakin besar kemungkinan untuk melaksanakan indikator Kadarzi. 

Sebaliknya semakin rendah pengetahuan dan sikap negatif seseorang maka 

akan semakin kecil kemungkinan untuk melaksanakan indikator Kadarzi.  

Di Indonesia gambaran perilaku gizi yang belum baik ditunjukkan 

dengan masih rendahnya pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan dengan 

upaya memantau status gizi setiap anggota keluarga oleh masyarakat. Pada 

tahun 2009 sebesar 67,1% balita dibawa ke Posyandu untuk ditimbang 

sebagai upaya deteksi dini gangguan pertumbuhan. Ibu hamil yang 

mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) baru mencapai 85,62%. Masih 

rendahnya ibu yang menyusui bayi 0-6 bulan secara eksklusif yang baru 

mencapai 40,21%, sekitar 11,75% rumah tangga belum menggunakan garam 

beryodium yang memenuhi syarat dan pola makan yang belum beraneka 

ragam (Depkes RI, 2009). 

Berdasakan hasil survey Kadarzi yang dilakukan oleh Puskesmas 

Tasikmadu tahun 2010, dengan sampel sejumlah 300 keluarga diperoleh hasil 

84,3% keluarga belum Kadarzi dan 15,7% termasuk Kadarzi.  Salah satu desa 
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yang pencapaian Kadarzi terendah adalah Desa Buran yaitu sebesar 2,5% 

dan 92,7% keluarga belum Kadarzi (Profil Puskesmas Tasikmadu, 2010). 

Pencapaian ini masih jauh dibawah standar pelayanan minimal yang 

ditetapkan yaitu 80% keluarga menjadi Keluarga menjadi Kadarzi (Depkes, 

2005). 

Dalam rekapitulasi data gizi Puskesmas Tasikmadu tahun 2010 dapat 

diketahui bahwa masyarakat Desa Buran sebesar 22,2% balita belum dibawa 

ke posyandu untuk ditimbang sebagai upaya deteksi dini ganguan 

pertumbuhan dan perkembangan, serta 10,7% bayi  yang diberi ASI saja 

hanya pada bulan pertama dan cakupan ASI Eksklusif 0%. Cakupan ini masih 

dibawah standar pelayanan minimal yang ditetapkan yaitu tingkat partisipasi 

masyarakat (D/S) sebesar 80% dan ASI Eksklusif sebesar 60% (Profil 

Puskesmas Tasikmadu, 2010). 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti 

tentang “Hubungan pengetahuan dan sikap ibu terhadap Keluarga Mandiri 

Sadar Gizi (Kadarzi) dengan perilaku sadar gizi pada keluarga balita usia 6-59 

bulan di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar“.  

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut :  

1. Apakah ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang Keluarga mandiri 

Sadar Gizi dengan perilaku sadar gizi pada keluarga balita usia 6-59 

bulan di Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar?  
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2. Apakah ada hubungan antara sikap ibu terhadap Keluarga Mandiri Sadar 

Gizi dengan perilaku sadar gizi pada keluarga balita usia 6-59 bulan di 

Desa Buran Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum adalah untuk menganalisis hubungan antara 

pengetahuan dan sikap ibu tentang keluarga mandiri sadar gizi dengan 

perilaku sadar gizi pada keluarga balita usia 6-59 bulan di Desa Buran 

Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mendiskripsikan pengetahuan ibu tentang Kadarzi.  

b. Untuk mendiskripsikan sikap ibu terhadap Kadarzi. 

c. Untuk mendiskripsikan perilaku ibu terhadap Kadarzi. 

d. Untuk menganalisis hubungan pengetahuan ibu tentang Kadarzi dengan 

perilaku sadar gizi pada keluarga balita usia 6-59 bulan di  Desa Buran 

Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. 

e. Untuk menganalisis hubungan sikap ibu terhadap Kadarzi dengan 

perilaku sadar gizi pada keluarga balita usia 6-59 bulan di Desa Buran 

Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar. 
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D.  Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

Menambah pengalaman serta pengetahuan dalam 

mengaplikasikan ilmu pengetahuan didalam kehidupan masyarakat 

terutama tentang perilaku sadar gizi. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi tentang pentingnya Kadarzi dan 

memberikan motivasi kepada masyarakat untuk menerapkan perilaku 

Kadarzi. 

3. Bagi Pengelola Program (Pemerintah) 

Sebagai bahan masukan bagi pemegang kebijakan kesehatan dan 

gizi di wilayah setempat dalam rangka upaya perbaikan gizi keluarga 

sehingga dapat menentukan prioritas program secara tepat dan berhasil 

guna. 

 


