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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Masa kanak-kanak atau yang dikenal sebagai masa prasekolah yaitu 

anak yang rentang usianya 3 – 6 tahun (Suprapti, 2004). Anak usia 

prasekolah mengalami perkembangan fisiologik dan motorik yang pesat. 

Perkembangan anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya 

genetik, keadaan biologis anak yang meliputi status kesehatan dan status 

gizi serta lingkungan tempat tinggalnya (Soetjiningsih, 2004).  

Masa prasekolah merupakan fase terpenting dalam membangun 

fondasi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan anak 

dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal 

dari genetik, sedangkan faktor eksternal yaitu status gizi pada masa balita. 

Anak prasekolah merupakan kelompok yang menunjukkan pertumbuhan 

badan yang pesat, sehingga memerlukan zat gizi yang tinggi setiap kilogram 

berat badannya (Supartini, 2004). 

Anak usia prasekolah termasuk golongan rawan gizi. Masalah gizi 

pada anak usia prasekolah muncul karena perilaku makan anak yang kurang 

baik dari orang tua. Perilaku orang tua dalam memberikan makanan akan 

mempengaruhi sikap suka dan tidak suka seorang anak terhadap makanan. 

Asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan mempengaruhi 

status gizi. Ketidakseimbangan asupan gizi, baik kelebihan maupun 

kekurangan akan mengakibatkan masalah gizi pada anak usia prasekolah. 

Masalah gizi yang sering dihadapi anak usia prasekolah adalah kekurangan 
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energi protein (KEP), obesitas, defisiensi vitamin A, dan anemia defisiensi Fe 

(Sulistyoningsih, 2011).  

Asupan zat gizi makronutrien dalam tubuh akan menghasilkan energi 

yang diperlukan oleh tubuh. Energi dibutuhkan individu untuk memenuhi 

kebutuhan energi basal, menunjang proses pertumbuhan dan untuk aktivitas 

sehari-hari. Energi dapat diperoleh dari protein, lemak, dan karbohidrat yang 

ada didalam bahan makanan. Anak prasekolah yang kekurangan atau 

kehilangan energi dalam jangka lama akan menyebabkan status gizi yang 

menurun dan berlanjut menjadi gizi buruk (Soediatama, 2010). Penelitian 

yang dilakukan oleh Andyca (2012) menunjukkan adanya hubungan antara 

asupan energi dengan status gizi.  Responden yang mengkonsumsi energi 

“lebih/berlebihan” akan memiliki risiko kegemukan sebesar 3,7 kali jika 

dibandingkan dengan yang mengkonsumsi tinggi lemak. 

Protein merupakan sumber asam amino yang mengandung unsur 

karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. Protein merupakan zat gizi kedua  

terbanyak setelah air. Protein dalam tubuh berfungsi sebagai zat 

pembangun, pertumbuhan, pemeliharaan jaringan, mekanisme pertahanan 

tubuh, dan mengatur metabolisme tubuh. Kekurangan protein akan 

menyebabkan masalah gizi yaitu kwashiorkor. Penelitian yang dilakukan 

oleh Zulfa dan Hidayanti (2009) menunjukkan ada hubungan tingkat 

kecukupan protein dengan status gizi, semakin tinggi rata-rata konsumsi 

protein maka semakin tinggi pula status gizi berdasarkan BB/TB.  

Lemak sebagai sumber pembentuk energi didalam tubuh yang 

menghasilkan energi paling tinggi jika dibandingkan dengan karbohidrat dan 

protein yaitu setiap gram mengandung 9 Kkal.  Jika energi yang dihasilkan 
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dari lemak berlebihan, maka akan disimpan dalam jaringan adiposa dalam 

bentuk trigliserida atau lemak netral. Fungsi lain lemak dalam tubuh adalah 

sebagai pembentuk tubuh, pembangun tubuh,  penghemat protein, penghasil 

asam lemak esensial dan sebagai pelarut vitamin A, D, E, K. Kekurangan 

lemak dapat menyebabkan ketersediaan energi berkurang, terjadinya 

perombakan atau katabolisme protein dan terjadinya penurunaan berat 

badan (Kartasapoetra dan Marsetyo, 2008). Penelitian Handayani (2002), 

menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi lemak jenuh dan lemak total 

berkontribusi terhadap konsumsi energi yaitu sebesar 31,2% dan 13,2% dari 

total energi. Hasil Penelitian menunjukkan adanya hubungan antara 

konsumsi lemak dengan status gizi, konsumsi lemak yang dihubungkan 

dengan status gizi meliputi konsumsi kolesterol, konsumsi lemak jenuh dan 

lemak tak jenuh ganda. 

Karbohidrat merupakan sumber energi utama yang diperlukan untuk 

gerak, setiap gram karbohidrat mengandung 4 Kkal. Fungsi lain dari 

karbohidrat adalah membentuk pengeluaran feses, pemberi rasa manis pada 

makanan, pengatur metabolisme lemak, memberikan rasa kenyang dan 

sebagai cadangan energi (Sulistyoningsih, 2011). Penelitian yang dilakukan 

oleh Andyca (2012), menunjukkan bahwa kecenderungan anak dengan 

frekuensi makan karbohidrat sering >3x sehari mempunyai faktor resiko 

kegemukan. 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010 

menunjukkan bahwa kontribusi energi yang berasal dari asupan karbohidrat 

sebesar 56,4%, protein sebesar 10,7% dan lemak sebesar 12,7%. Konsumsi 

makan akan berpengaruh terhadap status gizi seseorang. Status gizi yang 
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optimal atau baik terjadi bila tubuh memperoleh cukup zat gizi yang 

digunakan secara efisien sehingga akan meningkatkan pertumbuhan fisik, 

perkembangan otak, kemampuan kerja dan kesehatan. Status gizi kurang 

akan terjadi jika tubuh mengalami kekurangan salah satu atau lebih zat gizi 

esensial, sedangkan status gizi lebih akan terjadi jika tubuh memperoleh zat 

gizi yang berlebihan (Almatsier, 2010). 

  Berdasarkan penelitian yang dilakukan Karajibani, dkk (2013) pada 

anak usia dibawah 6 tahun di Iran Selatan dan Utara menunjukkan bahwa 

dari jumlah 1570 sampel dilakukan penilaian status gizi yang didasarkan 

pada standar NCHS dan WHO sebesar 21,1% dan 19,4% anak tergolong 

sangat kurus, 28,2% dan 32,1% mempunyai status gizi pendek, dan sebesar 

7,5% dan 9,4% mempunyai status gizi kurus. Berdasarkan hasil Riset 

Kesehatan Dasar tahun 2010, prevalensi status gizi berdasarkan berat 

badan menurut umur sampai dengan berat badan menurut tinggi badan 

adalah 2,1% tergolong pendek kurus, 11,1% tergolong normal kurus, 25,3% 

tergolong pendek normal, 7,6% tergolong pendek gemuk dan 4,8% normal 

gemuk. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Fatimah, dkk (2008) faktor-

faktor yang berkontribusi terhadap status gizi anak antara lain: pola asupan 

makanan yang tidak seimbang, pendapatan orang tua, penghasilan, riwayat 

penyakit infeksi, tingkat pengetahuan ibu yang kurang, tingkat ekonomi 

sosial yang rendah dan asupan kalori dan protein yang rendah. Faktor lain 

yang mempengaruhi status gizi antara lain: lingkungan, pendidikan orang 

tua, pola asuh dan jumlah keluarga. Sebelumnya telah dilakukan penelitian 

di wilayah Sangkrah dan Semanggi, yaitu penelitian yang dilakukan oleh 



5 
 

Hidayati, dkk (2009) dalam penelitian disebutkan bahwa secara umum 

tingkat pendidikan orang tua masih rendah dan penghasilan orang tua 

dibawah UMR (Upah Minimal Regional) di kota Surakarta.  

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang didapatkan di Kelurahan 

Sangkrah dan Semanggi pada anak usia prasekolah diperoleh data status 

gizi kurang berdasarkan BB/U sebesar 42,85%, TB/U sebesar 37,07% dan 

BB/TB sebesar 13,48% dari 89 responden. Status gizi kurang ini dapat 

disebabkan karena asupan makan seperti energi, protein, lemak dan 

karbohidrat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan latar 

belakang diatas peneliti ingin meneliti hubungan asupan energi, protein, 

lemak dan karbohidrat dengan status gizi pada anak usia prasekolah di 

Kelurahan Sangkrah dan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota 

Surakarta. 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan asupan energi, protein, lemak, 

dan karbohidrat dengan status gizi pada anak usia prasekolah di Kelurahan 

Sangkrah dan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta?”  

 

C. TUJUAN  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan asupan energi, protein, lemak, dan 

karbohidrat dengan status gizi pada anak usia prasekolah di Kelurahan 

Sangkrah dan Semanggi Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan asupan energi, protein, lemak dan karbohidrat 

anak usia prasekolah  

b. Mendeskripsikan status gizi anak usia prasekolah.  

c. Menganalisis hubungan antara asupan energi dengan status gizi 

pada anak usia prasekolah. 

d. Menganalisis hubungan antara asupan protein dengan status gizi 

pada anak usia prasekolah.  

e. Menganalisis hubungan antara asupan lemak dengan status gizi 

pada anak usia prasekolah.  

f. Menganalisis hubungan antara asupan karbohidrat dengan status 

gizi pada anak usia prasekolah.  

 

D. MANFAAT 

1. Bagi Instansi Kesehatan  

Instansi terkait seperti Puskesmas dan Dinas Kesehatan Surakarta 

dapat menggunakan penelitian ini sebagai acuan dalam perencanaan 

program-program penanggulangan masalah gizi pada anak usia 

prasekolah. 

2. Bagi Masyarakat 

Bagi orang tua anak usia prasekolah dapat memberikan informasi 

pentingnya asupan makan bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh 

yang optimal. 

 


