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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Masalah gizi pada hakekatnya adalah masalah kesehatan masyarakat 

(Supariasa, 2012). Gizi merupakan salah satu masalah kesehatan di berbagai 

negara, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Namun masalah 

gizi bukan hanya berdampak pada kesehatan saja, akan tetapi berdampak pula 

pada pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dimasa yang akan 

datang (Sari, 2010). 

Munthofiah (2008) yang dikutip dari Soekirman (2001) status gizi anak 

merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia (SDM). 

Sehingga anak yang memiliki status gizi baik merupakan aset dan investasi  

SDM dimasa mendatang, namun sebaliknya anak yang memiliki status gizi 

kurang merupakan permasalahan terhadap sumber daya manusia dimasa 

mendatang dan anak di bawah gizi diperkirakan menjadi penyumbang terbesar 

beban penyakit global, membunuh jutaan anak-anak dan menyebabkan 

masalah kesehatan yang berat di negara-negara berkembang (Mushtaq et al, 

2012). Dengan demikian kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh 

kualitas gizi pada anak (Sari, 2010). 

Dalam upaya meningkatkan perbaikan gizi masyarakat di Indonesia dapat 

dilakukan melalui beberapa hal. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas 

hidup ibu, dimana kualitas hidup ini menurut The World Health Organitation 

Quality Of Life – Abbreviated (WHOQOL) - BREF terbagi menjadi empat 

domain, antara lain : kesehatan fisik, kesehatan psikologi, hubungan sosial dan 

lingkungan (Sutikno, 2011).  

United Nations Development Programme (UNDP) menyebutkan bahwa 

IPM (Indeks Pembangunan Manusia), dimana IPM ini adalah untuk 

menggambarkan kualitas hidup manusia. Di Indonesia pada tahun 1980 adalah 

42,3 dan tahun 1996 sebesar 67,7. Angka ini lebih tinggi dibandingkan IPM 

Indonesia pada tahun 1980 adalah 42,3 dan tahun 1996 sebesar 67,7. Angka 
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ini lebih tinggi dibandingkan IPM beberapa negara di Asia Tenggara. Tahun 

1996 Indonesia menempati peringkat 99 dari 177 negara. Namun, sejak krisis 

ekonomi, IPM Indonesia tahun 1999 menjadi 64,3 dan peringkatnya turun 

menjadi urutan ke-110. Pada tahun 1995-2005 IPM Indonesia meningkat rata-

rata sebesar 0,93% tiap tahunnya. Namun pada tahun 1995-2001 peringkatnya 

cenderung turun. Pada periode tahun 2001-2005 peringkatnya naik lagi 

menjadi urutan ke-107. Namun pada periode 2006-2011, IPM Indonesia turun 

peringkat lagi dengan IPM sebesar 61,3 pada tahun 2010. Sementara pada 

tahun 2010-2011, IPM Indonesia naik satu peringkat dari urutan 125 menjadi 

urutan 124 dengan IPM pada tahun 2011 sebesar 61,7. IPM Yogyakarta pada 

tahun 2005-2008 sendiri berturut-turut sebesar 72,9; 73,5; 73,7; dan 74,88; 

serta berada pada urutan ke-4 dari seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 

2006 (Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, 2011; Kamaluddin, 

2009). 

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa kualitas hidup di 

Indonesia semakin menurun dari tahun ke tahun. Oleh karena itu butuh 

peningkatan kualitas hidup, khususnya ibu untuk membangun status gizi anak 

yang baik. Deteksi dan intervensi dini sangat membantu agar pertumbuhan 

anak dapat berlangsung seoptimal mungkin. 

 Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian Kesehatan RI (2010) 

menyebutkan secara nasional prevalensi kurus pada kelompok anak 6-12 

tahun adalah 12,2 % terdiri dari 4,6 % sangat kurus dan 7,6 % kurus dan 13-15 

tahun adalah sekitar 11 %, sedangkan pada kelompok anak 16-18 tahun adalah 

8,9 %. 

      Di daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) prevalensi status gizi pada umur 6-

12 tahun menurut indeks masa tubuh (IMT) di bagi umur adalah sangat kurus 

2,7 %, kurus 5,6 %, normal 83,5 % dan gemuk 7,8 % (Balitbang Kemenkes 

RI, 2010) 

WHO meneliti tentang pengembangan penilaian kualitas hidup oleh 

karena semakin meningkatnya mekanistik di bidang kedokteran hanya peduli 

dengan pemberantasan penyakit dan gejalanya saja tanpa memperhatikan 
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kualitas hidup seseorang yang menekankan pada aspek kesehatan dan 

kesejahteraan seseorang untuk menuju hidup yang lebih baik, dari hasil 

penelitian yang dilakukan di kota Porto Alegre didapatkan bahwa secara 

umum ibu yang memiliki kualitas hidup rendah ada kemungkinan sebesar 5,4 

kali anak-anaknya beresiko mengalami gizi buruk. Di bidang lingkungan, 

untuk setiap anak yang ibunya memiliki kualitas hidup rendah ada 

kemungkinan 2,9 kali anak-anaknya beresiko mengalami gizi buruk,  sehingga 

kualitas hidup ibu diharapkan penting bagi kesehatan anak salah satunya 

dengan asupan gizi untuk menuju status gizi yang baik (Feijo et al, 2011).       

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, peneliti ingin meneliti 

tentang hubungan antara kualitas hidup ibu dengan status gizi pada anak usia 

6 sampai 12 tahun di SDN Rejodani  Sariharjo Ngaglik Sleman. 

 

B. Rumusan masalah 

Adakah hubungan antara kualitas hidup ibu dengan status gizi pada anak 

usia 6 sampai 12 tahun di SDN Rejodani Sariharjo Ngaglik Sleman?   

 

C. Tujuan penelitian 

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara kualitas hidup ibu 

dengan status gizi pada anak usia 6 sampai 12 tahun di SDN Rejodani 

Sariharjo Ngaglik Sleman. 

 

D. Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

      Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan ibu tentang kualitas 

hidup khususnya di bidang kesehatan masyarakat dan kesehatan anak. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi institusi pendidikan, sebagai bahan untuk menambah bahan 

pustaka serta meningkatkan pengetahuan dan wawasan mahasiswa 

serta pembaca pada umumnya tentang gizi anak. 



4 

 

 

 

b. Bagi orang tua khususnya ibu, memperoleh informasi mengenai 

kualitas hidup untuk meningkatkan status gizi anak secara optimal. 

c. Bagi peneliti, dapat mengetahui permasalahan gizi anak sehingga dapat 

memberikan informasi pada orang tua terutama ibu dalam pemberian 

makanan sesuai dengan umur anak. 

 


