
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Bulan maret 2006, jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat 

menjadi 39.3 juta dari 35,10 juta pada Februari 2005. Hal ini menunjukkan bahwa 

terjadi pertambahan 4,2 juta penduduk miskin (Depkes RI, 2008). Perumahan dan 

permukiman adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan berkaitan erat 

dengan aktivitas ekonomi, industrialisasi dan pembangunan Pemukiman kumuh 

adalah pemukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan 

untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis. Suatu pemukiman kumuh 

dapat dikatakan sebagai penjatahan dari kemiskinan, karena pada umumnya di 

pemukiman kumuhlah masyarakat miskin tinggal dan banyak kita jumpai di 

kawasan perkotaan (Kurniasih, 2007). 

Rumah dan fasilitas pemukiman yang memadai merupakan kebutuhan 

pokok yang sangat penting bagi manusia dalam melangsungkan kehidupannya 

sebagai manusia. Negara-negara sedang berkembang masalah kualitas perumahan 

dan fasilitas pemukiman di kota-kota besar amat terasa. Masalah bagi mereka 

yang berpenghasilan rendah, adalah tidak dapat mengabaikan begitu saja 

kebutuhan akan rumah dan tempat tinggal karena masalah ini penting dalam dan 

bagi kehidupan mereka (Suparlan, 2011). 

Wilayah kawasan kumuh menurut Bank Dunia (1999) merupakan bagian 

yang terabaikan dalam pembangunan perkotaan. Hal ini ditunjukkan dengan 

kondisi sosial demografis di kawasan kumuh seperti kepadatan penduduk yang 

tinggi, kondisi lingkungan yang tidak layak huni dan tidak memenuhi syarat serta 

minimnya fasilitas pendidikan, kesehatan dan sarana prasarana sosial budaya. 

Tumbuhnya kawasan kumuh terjadi karena tidak terbendungnya arus urbanisasi. 

Data kependudukan menurut catatan Surakarta dalam angka tahun 2009 

adalah berdasarkan hasil Estimasi Survei Penduduk Antar Sensus (2005) Tahun 
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2009 Penduduk kota Surakarta mencapai 528.202 jiwa dengan rasio jenis kelamin 

sebesar 89,38 yang artinya bahwa pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 

sebanyak 89 penduduk laki-laki. Tingkat kepadatan penduduk kota Surakarta 

pada tahun 2009 mencapai 11.988 jiwa/km². Kelurahan Gilingan terletak di 

daerah aliran sungai DAS (Daerah Aliran Sungai), tanah kosong PJKA 

(Perusahaan Jawatan Kereta Api), dan pusat perkotaan (Pemerintah Kota 

Surakarta, 2009) . 

Lingkungan merupakan suatu variabel yang kerap mendapat perhatian 

khusus dalam menilai kondisi kesehatan masyarakat (Depkes RI, 2008). Dari segi 

kesehatan kepadatan ini sangat berpengaruh. Sebenarnya kepadatan sangat 

menentukan insidensi penyakit maupun kematian terutama di Negara Indonesia , 

dimana penyakit menular masih banyak sekali. Pengaruhnya terutama terlihat 

pada balita (Soemirat, 1996). 

Lingkungan merupakan faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan 

anak. Lingkungan yang cukup baik akan memungkinkan dicapainya bakat anak. 

Lingkungan yang kurang baik akan dapat menghambat pertumbuhan, sehingga 

potensi bawaan/bakat tidak dapat dicapai (Maryunani A., 2010). 

Periode penting dalam tumbuh kembang anak adalah masa balita. Masa ini 

pertumbuhan dasar yang akan mempengaruhi dan menentukan perkembangan 

anak selanjutnya (Soetjiningsih, 1995). 

Balita adalah kelompok yang menunjukkan pertumbuhan badan yang 

sangat pesat, sehingga memerlukan zat-zat gizi yang tinggi setiap kg berat 

badannya. Selain itu pada masa balita mudah sekali terkena penyakit infeksi yang 

berdampak pada status gizi. Anak balita belum cukup mempunyai imunitas atau 

daya tahan tubuh untuk melawan penyakit atau menghindarkan kondisi lain yang 

memberikan bahaya dirinya (Sediaoetama, 2000). 

Hingga sampai sejauh ini penelitian yang mengaitkan antara kepadatan 

penghuni rumah dengan status gizi balita di pemukiman kumuh Kelurahan 

Gilingan masih terbatas. 



 

3 
 

 

 

  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan 

disusun suatu perumusan masalah penelitian yaitu: “Apakah ada hubungan antara 

kepadatan penghuni rumah dengan status gizi balita di permukiman kumuh 

Kelurahan Gilingan ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui hubungan pengaruh kepadatan penghuni rumah dengan 

status gizi di permukiman kumuh. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hubungan 

antara kepadatan penghuni rumah dengan status gizi balita di pemukiman 

kumuh Kelurahan Gilingan. 

2. Manfaat Praktis  

Menjadi bahan masukan bagi pemerintah yang berkepentingan dalam membuat 

kebijakan yang berhubungan dengan kepadatan penghuni rumah dan status gizi 

balita. 

 

 

 

 

 

 




