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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Tujuan utama pembangunan nasional adalah meningkatkan 

kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang untuk 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat 

terwujud. Pencapaian tujuan tersebut melalui visi Indonesia sehat 2025 

dengan fokus membentuk manusia berkualitas. Indikatornya adalah manusia 

yang mampu hidup lebih lama (terukur dengan umur harapan hidup), 

menikmati hidup sehat (terukur dengan angka kesakitan dan kurang gizi), 

mempunyai kesempatan meningkatkan ilmu pengetahuan (terukur dengan 

angka melek huruf dan tingkat pendidikan) dan hidup sejahtera (terukur 

dengan tingkat pendapatan perkapita yang cukup memadai atau bebas 

kemiskinan) (Baliwati, 2004). 

Gizi kurang banyak menimpa balita sehingga golongan  ini disebut 

golongan rawan gizi. Gizi kurang berdampak langsung terhadap kesakitan 

dan kematian, gizi kurang juga berdampak terhadap pertumbuhan, 

perkembangan intelektual dan produktivitas. Anak yang kekurangan gizi pada 

usia balita, akan tumbuh pendek dan mengalami gangguan pertumbuhan 

serta perkembangan otak yang berpengaruh pada rendahnya tingkat 

kecerdasan  (Adisasmito, 2008). 

Pada usia dibawah dua tahun, anak sedang mengalami proses 

pertumbuhan yang sangat cepat, sehingga memerlukan zat-zat makanan 

yang relatif lebih banyak dengan kualitas yang lebih tinggi. Hasil 
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pertumbuhan setelah menjadi manusia dewasa, tergantung dari kondisi gizi 

dan kesehatan sewaktu masa dibawah dua tahun. Pertumbuhan otak yang 

menentukan tingkat kecerdasan setelah menjadi dewasa, sangat di tentukan 

oleh pertumbuhan waktu anak berumur di bawah dua tahun (baduta). Pada 

grafik pertumbuhan otak, pertumbuhan otak anak yang paling tinggi yaitu 

pada umur 2 tahun mencapai 85%, dengan demikian deferensiasi dan 

pertumbuhan otak berlangsung hanya sampai usia 3 tahun, setelah usia 

tersebut praktis tidak ada pertumbuhan lagi kecuali pembentukan sel neuron 

baru untuk mengganti sel otak yang rusak (Anwar, 2009). 

Status gizi pada baduta dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor 

langsung dan faktor tidak langsung. Faktor langsung yang mempengaruhi 

status gizi baduta ialah penyakit infeksi dan asupan makan baduta, 

sedangkan faktor tidak langsung yang mempengaruhi status gizi baduta 

diantaranya ialah pendidikan, pengetahuan, ketrampilan keluarga dan 

ketahanan pangan yang berkaitan dengan kemampuan keluarga untuk 

memenuhi kebutuhan  pangan seluruh anggota keluarganya dalam jumlah 

yang cukup, baik jumlah maupun gizinya (Adisasmito, 2008). 

Notoadmodjo (2010) menyatakan bahwa pengetahuan merupakan 

domain yang sangat penting untuk terbentuknya perilaku tindakan seseorang. 

Semakin  tinggi tingkat pengetahuan seseorang maka akan semakin baik 

pula perilaku seseorang dalam meningkatan kebutuhan pangan. Peranan ibu 

dalam melindungi keadaan gizi anak adalah dengan meningkatkan 

pengetahuannya mengenai gizi (pengetahuan gizi). Gangguan gizi bisa 

diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan gizi  dalam upaya menerapkan 

informasi dalam kehidupan sehari-hari (Furqan, 2008). Pengetahuan gizi ibu 
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berdampak terhadap ketahanan pangan keluarga, dimana pemilihan bahan 

makanan keluarga sangat dipengaruhi oleh pengetahuan gizi ibu, ibu yang 

mempunyai pengetahuan gizi kurang, akan memilih bahan makanan yang 

kurang sesuai dengan persyaratan gizi, sehingga akan berdampak buruk 

terhadap pemberian makan dan asupan makan balita yang akan 

mempengaruhi status gizi balita. (Adisasmito, 2008). Hasil penelitian Dewi 

tahun 2009 menunjukkan ada hubungan antara pengetahuan ibu terhadap 

status gizi pada balita. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Lily Yaa 

Appoh and Sturla Krekling 2001 menunjukkan ada hubungan antara 

pengetahuan gizi ibu dengan status gizi balita. 

Konsumsi makanan berpengaruh terhadap status gizi seseorang. 

Kondisi status gizi baik dapat dicapai bila tubuh memperoleh cukup zat-zat 

gizi yang akan digunakan secara efisien, sehingga memungkinkan terjadinya 

pertumbuhan fisik, perkembangan otak, kemampuan kerja untuk mencapai 

tingkat kesehatan optimal (Depkes RI, 2003). Anak di bawah dua tahun 

(baduta) belum mampu mengurus dirinya sendiri dengan baik, terutama 

dalam hal makanan (Santoso dan Ranti, 2002). Pada umumnya anak-anak 

yang masih kecil (baduta) mendapat makanan dengan diperioritaskan oleh 

ibunya dan tidak memilih serta mengambil sendiri mana yang disukainya 

(Sediaoetama, 2006).   

 Kebutuhan zat gizi anak usia 0-24 bulan meningkat seiring dengan 

terjadinya pertumbuhan pesat anak. Sementara air susu ibu dan pola makan 

anak yang kurang baik tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Maka 

diperlukan suatu alternatif  untuk memenuhi kekurangan tersebut, yaitu 

dengan cara pemberian suplementasi zat tertentu yang dapat membantu 
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pertumbuhan anak. Kebutuhan gizi utama anak adalah energi, protein, 

vitamin A, zink dan besi. Zink umumnya ada di dalam otak, Menurut 

Eschlemen, zink adalah suatu komponen dari beberapa sistem enzim, yang 

berfungsi di dalam sintesa protein dan di dalam proses penggunaan vitamin 

A (Nasution, 2004).  

Konsumsi yang kurang baik kualitasnya maupun kuantitasnya akan 

memberikan kondisi kesehatan dan gizi yang tidak seimbang sehingga akan 

muncul berbagai penyakit, diantaranya penyakit gizi lebih (obesitas), penyakit 

gizi kurang, penyakit metabolik bawaan dan penyakit keracunan makanan 

(Sediaoetama, 2006). Penelitian dari Sutardji tahun 2007 menunjukkan 

bahwa ada hubungan antara tingkat konsumsi energi dan protein dengan 

status gizi anak asuh usia 10-18 tahun di Kabupaten Demak. 

Di Jawa Tengah secara keseluruhan pada tahun 2009 jumlah kasus 

balita dengan prevalensi kekurangan gizi (gizi kurang dan gizi buruk) yaitu 

sebesar 16% di mana prevalensi gizi buruk adalah 4% sedangkan prevalensi 

gizi kurang 12% (Laporan Akhir EKPD Provinsi-Jawa-Tengah, 2010). Secara 

umum status gizi buruk dan status gizi kurang ini dialami hampir di setiap 

kabupaten dan kota di Propinsi Jawa Tengah. Sementara itu di Kelurahan 

Kestalan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta terdapat 15,45% balita 

dengan status gizi kurang dan 1,63% balita dengan status gizi buruk (Dinkes 

Kota Surakarta, 2009). Angka tersebut merupakan angka tertinggi di Kota 

Surakarta. Data anak di bawah dua tahun di Kestalan tahun 2010 terdapat 

6,0% anak dengan status gizi kurus, status gizi gemuk 0,9% dan status gizi 

normal 93,2% berdasarkan berat badan menurut panjang badan (Puskesmas 

Gilingan, 2010).   
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Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti ingin mengetahui 

apakah ada hubungan antara pengetahuan gizi ibu, tingkat konsumsi pangan 

dengan status gizi anak dibawah dua tahun (baduta) di Kelurahan Kestalan 

Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian ringkasan dalam latar belakang, maka dapat 

diperoleh rumusan masalah sebagai berikut apakah ada hubungan antara 

pengetahuan gizi ibu dengan status gizi anak di bawah dua tahun (baduta) di 

Kelurahan Kestalan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan gizi ibu, tingkat 

konsumsi pangan dengan status gizi anak di bawah dua tahun (baduta) di 

Kelurahan Kestalan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan pengetahuan gizi ibu di Kelurahan Kestalan 

Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. 

b. Mendeskripsikan tentang tingkat konsumsi energi, protein, vitamin A, 

zat besi dan zink anak di bawah dua tahun (baduta) di Kelurahan 

Kestalan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. 

c. Mendeskripsikan status gizi anak di bawah dua tahun (baduta) 

berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan di Kelurahan 

Kestalan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.  
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d. Menganalisis hubungan antara pengetahuan gizi ibu dengan status 

gizi anak di bawah dua tahun (baduta) di Kelurahan Kestalan 

Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. 

e. Menganalisis hubungan antara tingkat konsumsi energi, protein, 

vitamin A dan zink dengan status gizi anak di bawah dua tahun 

(baduta) di Kelurahan Kestalan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Puskesmas Gilingan 

Penelitian ini memberikan gambaran pada pihak instansi kesehatan 

setempat mengenai tingkat konsumsi pangan baduta di Kelurahan 

Kestalan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta, sebagai bahan evaluasi 

program-program kesehatan yang ada 

2. Bagi Peneliti lain 

Sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut.  


