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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Masalah gizi pada hakekatnya adalah masalah kesehatan masyarakat, namun 

penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis dan 

pelayanan kesehatan saja. Penyebab timbulnya masalah gizi adalah multifaktor, 

oleh karena itu pendekatan penanggulangannya melibatkan berbagai sektor yang 

terkait. Masalah gizi di Indonesia dan di negara berkembang masih didominasi 

oleh masalah kurang energi protein (KEP), anemia besi, gangguan akibat 

kekurangan yodium (GAKY), kurang vitamin A (KVA) dan obesitas terutama di 

kota-kota besar yang perlu ditanggulangi. Disamping masalah tersebut, ada 

masalah gizi mikro lainnya seperti defisiensi zink yang sampai saat ini belum 

terungkapkan, karena adanya keterbatasan iptek gizi. Secara umum masalah gizi 

di Indonesia, terutama KEP masih lebih tinggi dibandingkan negara-negara 

ASEAN lainnya (Supariasa, 2002). 

Kekurangan energi protein (KEP) adalah keadaan kurang gizi yang 

disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam makanan sehari-

hari sehingga tidak memenuhi angka kecukupan gizi. Orang yang mengidap 

gejala klinis KEP ringan dan sedang pada pemeriksaan hanya nampak kurus. 

Gejala klinis KEP berat secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga, adalah 

marasmus, kwashiorkor, dan marasmik kwashiorkor. Kwashiorkor disebabkan 

karena kurang protein. Marasmus disebabkan kurang energi dan marasmik 

kwashiorkor disebabkan karena kurang energi dan protein (Supariasa, 2002). 

Pudjiadi (1990), juga menyatakan bahwa penyakit KEP merupakan bentuk 

malnutrisi yang terdapat terutama pada anak-anak di bawah umur lima tahun dan 

kebanyakan di negara-negara yang sedang berkembang. Sedangkan mortalitas 

yang tinggi terdapat pada penderita KEP berat, hal tersebut dapat terjadi karena 

pada umumnya penderita KEP berat menderita pula penyakit infeksi seperti 

tuberkulosa paru, radang paru lain, disentri, dan sebagainya. Pada penderita KEP 
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berat, tidak jarang pula ditemukan tanda-tanda penyakit kekurangan zat gizi lain, 

misalnya xeroftalmia, stomatis angularis, dan lain-lain. 

Berdasarkan data Depkes RI (2004), pada tahun 2003 terdapat sekitar 5 juta 

anak (27,5%) kurang gizi, 3,5 juta anak (19,2%) dalam tingkat gizi kurang, dan 

1,5 juta anak gizi buruk (8,3%). WHO (1999), mengelompokkan wilayah 

berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok adalah : rendah (di 

bawah 10%), sedang (10-19%), tinggi (20-29%), sangat tinggi (30%). Gizi buruk 

merupakan kondisi kurang gizi yang disebabkan rendahnya konsumsi energi dan 

protein (KEP) dalam makanan sehari-hari (Palupi, 2008). 

Anak dalam golongan umur 1-3 tahun sangat rentan terhadap penyakit gizi. 

Angka tertinggi untuk morbiditas KEP  terdapat dalam golongan umur ini. Gigi 

susu telah lengkap pada usia 2-2 ½ tahun, akan tetapi belum dapat digunakan 

untuk mengerat dan mengunyah makanan yang keras. Ketersediaan nutrien secara 

relatif telah berkurang. Makanan yang tidak disukai tidak perlu dipaksakan karena 

akibatnya anak akan menjadi antipati dan mungkin akan terus menolaknya 

(Rusepno, 1985). 

Gangguan gizi pada anak usia balita merupakan dampak kumulatif dari 

berbagai faktor baik yang berpengaruh langsung ataupun tidak langsung terhadap 

gizi anak (Sjahmin, 2003). Salah satu makanan yang paling sering dikonsumsi 

balita adalah susu formula. Balita yang mendapatkan susu formula lebih dari 

takaran normal, akan lebih merasa kenyang dibandingkan dengan makan. Dengan 

demikian balita akan mengingat susu formula adalah makanan utamanya jika 

merasa lapar (Palupi, 2008). Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya 

hubungan pemberian susu formula non-legeartis dengan kejadian KEP pada anak 

usia 1-3 tahun. 
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B. Perumusan Masalah 

 

Permasalahan yang muncul dari latar belakang tersebut adalah apakah terdapat 

hubungan antara pemberian susu formula non-legeartis dengan kejadian KEP 

pada anak usia 1-3 tahun. 

 

C. Tujuan Penelitian 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pemberian susu 

formula non-legeartis dengan kejadian KEP pada anak usia 1-3 tahun. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat teoritis 

 Untuk mempelajari adanya hubungan antara pola pemberian susu formula 

non-legeartis dengan kejadian KEP  pada anak usia 1-3 tahun. 

2. Manfaat praktis 

 Untuk memberi masukan kepada masyarakat agar menurunkan pemberian 

susu formula pada anak usia 1-3 tahun dan meningkatkan pemberian 

makanan seimbang sesuai dengan kebutuhannya. 

 

 

 

 

 


