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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 
 

A. Latar Belakang 

 Tujuan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 adalah mengumpulkan 

dan menganalisis data indikator MDG’s kesehatan dan faktor yang 

mempengaruhinya. Beberapa indikator MDG’s kesehatan yang dikumpulkan 

melalui Riskesdas 2010 adalah status gizi anak balita dan konsumsi 

(memberantas kelaparan), status kesehatan ibu dan anak, prevalensi malaria 

dan tuberkulosis (menurunkan angka kesakitan), akses sumber air minum yang 

aman dan fasilitas sanitasi dasar. Status gizi anak balita masih menjadi indikator 

dalam MDG’s (Riskesdas, 2010). 

 Gizi kurang banyak menimpa anak-anak balita sehingga golongan anak 

ini disebut golongan rawan. Gizi kurang berdampak terhadap pertumbuhan, 

perkembangan intelektual, dan produktivitas. Anak yang kekurangan gizi pada 

usia balita akan tumbuh pendek dan mengalami gangguan pertumbuhan dan 

perkembangan otak yang berpengaruh pada rendahnya tingkat kecerdasan 

karena tumbuh kembang otak 80% terjadi pada masa dalam kandungan sampai 

usia dua tahun (Adisasmito, 2008). 

 Anak-anak usia 2-5 tahun termasuk dalam kelompok yang rentan karena 

terdapat pertumbuhan yang cepat sehingga membutuhkan zat gizi yang lebih 

banyak (Wardlaw dan Hampl,2007). Menurut Thaha (2002) dalam Yusniawati 

(2005) menyatakan bahwa banyak anak yang mengalami gizi kurang pada 

keluarga yang ketersediaan pangannya dalam tingkat rawan pangan, tingkat 

ringan dan sedang. 
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 Asupan zat gizi yang tidak cukup, baik jumlah dan mutunya akan 

mengganggu atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan serta 

mempengaruhi status gizi anak balita. Pertumbuhan yang lambat adalah hasil 

dari kombinasi antara ketidakcukupan asupan makanan yang berlangsung kronis 

dengan seringnya menderita penyakit infeksi yang dapat menjadi indikator 

kondisi kehidupan yang buruk (Adisasmito, 2008). Morbiditas pada masa bayi 

cenderung menjadi sebab mediator antara konsumsi dan pertumbuhan (Saragih, 

2008). 

 Defisiensi gizi sering dihubungkan dengan infeksi. Infeksi bisa 

berhubungan dengan gangguan gizi melalui beberapa cara, yaitu mempengaruhi 

nafsu makan, menyebabkan kehilangan bahan makanan karena diare/ muntah-

muntah atau mempengaruhi metabolisme makanan (Santoso, 2004). Anak yang 

mendapat makanan yang cukup baik, tetapi sering diserang diare atau demam 

akhirnya dapat menderita kurang gizi (Adisasmito, 2008).  

 Kurangnya asupan zat gizi akibat nafsu makan mempengaruhi status gizi 

anak balita. Anak yang asupan zat gizinya kurang, maka daya tahan tubuhnya 

(imunitas) dapat melemah. Keadaan demikian, anak balita mudah diserang 

infeksi yang dapat mengurangi nafsu makan dan akhirnya akan menderita 

kurang gizi (Adisasmito, 2008).  

Penyakit infeksi yang sering terjadi pada anak-anak adalah ISPA dan 

diare. Penyakit ISPA dan diare dapat menyebabkan anak-anak tidak mempunyai 

nafsu makan, sehingga terjadi kekurangan jumlah makanan dan minuman yang 

masuk ke dalam tubuhnya dan dapat mengakibatkan kekurangan gizi. 

Berdasarkan hasil penelitian Siswatiningsih (2001) diketahui 57 anak mengalami 

sakit diare dan ISPA, dan semua balita (33 anak) yang terpapar KEP pernah 
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mengalami sakit infeksi. 24 anak balita terpapar KEP, sering mengalami diare 

(frekuensi diare > 3 kali), dan 30 anak mengalami KEP sering mengalami ISPA 

(frekuensi ISPA > 3 kali). Durasi penyakit infeksi yang dialami oleh balita yang 

mengalami KEP sebagian adalah berdurasi lama/ panjang (diare 87,9%: ISPA 

90,1%). 

 Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada tahun 2010 

prevalensi anak balita gizi buruk menurun sebanyak 0,5% yaitu dari 18,4% pada 

tahun 2007 menjadi 17,9% pada tahun 2010. Prevalensi anak balita pendek yang 

menurun sebanyak 1,2% yaitu dari 36,8% pada tahun 2007 menjadi 35,6% pada 

tahun 2010. Prevalensi anak balita kurus menurun sebanyak 0,3% yaitu 13,6% 

pada tahun 2007 menjadi 13,3% pada tahun 2010.  

 Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Boyolali pada tahun 2010 untuk 

Kekurangan Energi Proteni dan gizi lebih anak balita di wilayah Kabupaten 

Boyolali diperoleh bahwa anak balita dengan status gizi buruk (BB/U) mengalami 

kenaikan yaitu dari tahun 2009 sebesar 0,01% menjadi 0,78% pada tahun 2010.  

Data anak balita dengan status gizi kurang mengalami kenaikan sebesar 8,03% 

yaitu 1,77% dari tahun 2009 menjadi 9,80% pada tahun 2010. Data anak balita 

dengan status gizi normal atau baik mengalami kenaikan yaitu dari tahun 2009 

sebesar 83,27% menjadi 87,83% pada tahun 2010 sedangkan status gizi lebih 

mengalami kenaikan dari tahun 2009 sebesar 0% menjadi 1,60% pada tahun 

2010 (Dinkes Boyolali,2011). Data jumlah keseluruhan anak balita yang berada 

di wilayah Puskesmas Ampel I, tahun 2010 sebanyak 4.146 balita masih terdapat 

anak balita yang BGM (Bawah Garis Merah) sebanyak 16 balita (0,3%), status 

gizi buruk berjumlah 1 balita (0,02%), untuk status gizi kurang sebanyak 78 balita 

(1,9%). 
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 Berdasarkan data rekapitulasi Dinas Kesehatan  Kabupaten Boyolali di 

Puskesmas Ampel I pada bulan Desember 2010 prevalensi ISPA adalah 64,0% 

(2654 kasus dari 4146 anak balita), sedangkan  prevalensi diare adalah 16,6% 

(687 kasus dari 4146 anak balita). Angka ini paling tinggi dibandingkan dengan 

daerah lain seperti daerah Ngemplak dengan 2575 kasus ISPA, Karanggede 

2476 kasus ISPA, sedangkan untuk kasus diare di daerah Ngemplak 648 kasus, 

Karanggede 565, Boyolali I 591 kasus. Angka ini termasuk dalam kategori tinggi 

karena kategori cakupan keberhasilan program puskesmas berdasarkan 

Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 828/Menkes/SK/IX/2008 Standar 

Pelayanan Minimal bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota mengenai pencegahan 

dan pemberantasan penyakit ISPA dan diare adalah 100%. Pada tahun 2010 

Desa Selodoko, Kecamatan Ampel terdapat anak balita sebanyak 217 balita, 

balita BGM (Bawah Garis Merah) sebanyak 5 anak balita  (2,3%), sedangkan 

anak balita dengan status gizi kurang sebanyak 3 anak balita (1,4%) dan anak 

balita yang status gizi buruk sebanyak 1 anak balita (0,5%). Keadaan ini berbeda 

dengan desa lain seperti di Desa Gladagsari, Desa Candi , Desa Kaligentong, 

Desa Tegalsari yang tidak terdapat anak balita gizi buruk (Puskesmas Ampel I, 

2011).  

 Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian di Desa Selodoko, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali tentang 

“Hubungan Kesakitan ISPA dan Diare Dengan Status Gizi Anak Balita Di Desa 

Selodoko, Kecamatan Ampel, Kabupaten Boyolali”. 
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B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah "Apakah ada hubungan kesakitan ISPA dan diare 

dengan status gizi anak balita di Desa Selodoko, Kecamatan Ampel, Kabupaten 

Boyolali". 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan kesakitan ISPA dan diare dengan status 

gizi anak balita di Desa Selodoko, Kecamatan Ampel, Kabupaten 

Boyolali. 

2. Tujuan khusus 

a. Mendeskripsikan kesakitan ISPA anak balita. 

b. Mendeskripsikan kesakitan diare anak balita 

c. Mendeskripsikan status gizi anak balita. 

d. Menganalisis hubungan kesakitan ISPA dengan status gizi pada 

anak balita. 

e. Menganalisis hubungan kesakitan diare dengan status gizi pada 

anak balita. 

 

D. Manfaat 

1. Bagi Instansi terkait 

Penelitian ini memberikan gambaran pada pihak instansi 

kesehatan setempat mengenai kesakitan ISPA dan diare serta status gizi 
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anak balita di wilayah Desa Selodoko, Kecamatan Ampel, Kabupaten 

Boyolali sebagai bahan evaluasi program-program kesehatan yang ada. 

2. Bagi Ibu Anak Balita 

Penelitian ini menambah pengetahuan serta memberikan informasi 

kepada ibu anak balita mengenai masalah kesehatan khususnya 

kesakitan ISPA dan diare pada anak balita yang akan berpengaruh pada 

status gizinya.  

3. Bagi Penulis  

Penulis memanfaatkaan penelitian ini sebagai sarana menambah 

pengetahuan tentang faktor yang mempengaruhi status gizi anak balita. 

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup materi pada penelitian ini dibatasi pada 

pembahasan mengenai kesakitan ISPA, diare dan status gizi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




