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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Status gizi adalah keadaan fisiologis yang merupakan hasil 

keseimbangan antara suplai dan penggunaan zat gizi oleh tubuh. Penilaian 

status gizi dapat dilakukan salah satunya dengan penilaian antropometrik 

yang membagi status gizi dikategorikan menjadi 4 (empat) yaitu status gizi 

lebih, baik, kurang dan buruk (Supariasa, 2002). 

Status gizi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mewujudkan 

sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang. Status gizi 

berhubungan dengan kecerdasan anak. Pembentukan kecerdasan pada masa 

usia dini tergantung pada asupan zat gizi yang diterima (Depkes RI, 2002). 

Masa baduta (bawah dua tahun) merupakan “Window of opportunity”. 

Pada masa ini, seorang anak memerlukan asupan zat gizi yang seimbang baik 

dari segi jumlah maupun proporsinya untuk mencapai berat dan tinggi badan 

yang optimal. Gizi kurang ataupun gizi buruk yang terjadi pada masa baduta 

akan sangat mempengaruhi masa pertumbuhan dan perkembangannya. Hal ini 

akan membawa dampak negatif terhadap kondisi kesehatan baduta tersebut di 

masa yang akan datang (Soeparmanto dalam Putri, 2008). 

Menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI) pada 

tahun 2005, prevalensi nasional gizi buruk pada balita adalah 8,80%, gizi 

kurang 19,24%, gizi baik 68,48%, dan gizi lebih sebesar 3,48% (BPS, 2009). 

Provinsi Jawa Tengah memiliki prevalensi balita dengan status gizi buruk 

sebesar 4,0%, gizi kurang 12%, gizi baik 80,4% dan gizi lebih 3,6%  

(Riskesdas, 2007). 

Berdasarkan cacatan Riset Kesehatan Dasar tahun 2007 kota 

Surakarta tercatat status gizi balita berdasarkan Berat Badan menurut Umur 

(BB/U), yang mengalami gizi buruk sebesar 2,9%, gizi kurang 12,1%, gizi 

baik 79,3%, dan gizi lebih 5,7% (Riskesdas, 2007).  
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Surakarta terdapat 3 wilayah yang memiliki angka status gizi kurang 

yaitu Kelurahan Semanggi, Kelurahan Joyontakan dan Kelurahan Sangkrah. 

Dari  ketiga daerah tersebut yang memiliki jumlah balita yang mengalami 

status gizi kurang paling banyak adalah Kelurahan Semanggi (Dinas 

Kesehatan Kota Surakarta, 2009). Berdasarkan data laporan dari Kelurahan 

Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta dari 2.389 anak balita yang 

ada, 1,3% balita mengalami gizi buruk dan 12% balita menderita gizi kurang. 

Status gizi dipengaruhi oleh faktor langsung dan tidak langsung, salah 

satunya adalah faktor lingkungan. Keadaan lingkungan yang kurang baik 

memungkinkan terjadinya berbagai penyakit antara lain diare dan infeksi 

saluran pernapasan sehingga dapat menyebabkan zat gizi di dalam tubuh 

berkurang dan mempengaruhi status gizi dan pertumbuhan balita (Supariasa, 

2002). 

Survei yang dilakukan di 45 negara berkembang menunjukkan bahwa 

terdapat 37% anak-anak hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan berasosiasi 

dengan makanan yang tidak adekuat, tingkat sanitasi dan higiene yang rendah 

yang dapat meningkatkan infeksi dan malnutrisi pada anak-anak (Grantham et 

al, 2007). 

Secara nasional masih terdapat 12,6% rumah tangga dengan jenis 

lantai rumah tanah dan 17,5% dengan tingkat hunian padat. Proporsi rumah 

tangga dengan jenis lantai tanah di perdesaan lebih tinggi (17,0%) 

dibandingkan dengan di perkotaan (5,5%), sedangkan proporsi rumah dengan 

kepadatan hunian tinggi tidak menunjukkan perbedaan antara di perkotaan 

dan perdesaan (BPS, 2010). 

Berdasarkan profil kesehatan Jawa Tengah tahun 2006 didapatkan 

jumlah rumah di Provinsi Jawa Tengah seluruhnya 7.570.466 rumah dan dari 

hasil yang diperiksa sebesar 2460.201 rumah (32,50%) didapatkan rumah 

yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 1.483.872 rumah (60,32%) (Depkes 

RI, 2006). 

Menurut hasil penelitian Community Development Strategy (CDS) 

tahun 2003, sejumlah 83% penghuni permukiman kumuh di Surakarta 
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merupakan penduduk urban dari luar kota, dan 33% diantaranya àdalah 

penduduk yang telah menetap lebih dari 10 tahun di Surakarta. Mayoritas dari 

mereka merupakan masyarakat berpenghasilan rendah, yang sulit 

memperoleh perumahan layak huni secara manusiawi (CDC dalam Surtiani, 

2006). 

Tahun 2003 sejumlah 41.607 Ha wilayah Surakarta memiliki kawasan 

kumuh yang dihuni sekitar 3.421 KK atau 15.850 jiwa. Hasil sensus 

penduduk kota Surakarta tahun 2010 didapatkan kecamatan yang paling 

tinggi tingkat kepadatannya adalah Kecamatan Pasar Kliwon dengan tingkat 

kepadatan sekitar 15.383 jiwa/km
2
 (BPS, 2010). Kondisi perumahan kumuh 

tersebut 39,45% rumah permanen, 31,6% rumah semi permanen dan sisanya 

28,9% rumah tidak permanen (CDS dalam Surtiani, 2006).  

Dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai perbedaan status gizi anak usia 6-24 bulan di lingkungan kumuh 

dan lingkungan tidak kumuh di Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar 

Kliwon Surakarta.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: “Apakah ada perbedaan status gizi anak usia 6-24 

bulan lingkungan kumuh dan lingkungan tidak kumuh di Kelurahan 

Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. 

 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan status gizi anak usia 6-24 bulan lingkungan 

kumuh dan lingkungan tidak kumuh di Kelurahan Semanggi Kecamatan 

Pasar Kliwon Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui status gizi anak usia 6-24 bulan di lingkungan kumuh 

Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. 
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b. Mengetahui status gizi anak usia 6-24 bulan di lingkungan tidak 

kumuh Kelurahan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. 

 

D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

baik di bidang kedokteran maupun bidang gizi, terutama mengenai status 

gizi anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Instansi Kesehatan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

salah satu bahan untuk menyusun perencanaan program kesehatan.  

b. Bagi masyarakat dengan dipublikasikan skripsi ini diharapkan 

masyarakat mempunyai pengetahuan gizi yang baik, sehingga 

berusaha untuk selalu meningkatkan status gizi keluarga terutama 

pada anaknya.  

c. Bagi pengelola program, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan masukan untuk memotivasi masyarakat demi 

tercapainya angka partisipasi yang optimal. 

d. Bagi peneliti dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai gizi 

anak dan menjadi rujukan kepada peneliti untuk 

mengembangkannya. 

 

 

 

 

 

 

 


