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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari 

pembangunan nasional. Indonesia sehat 2015 merupakan visi dari 

pembangunan nasional yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan. 

Pada tahun 2007 Indonesia termasuk di antara 36 negara di dunia yang 

memberi 90 persen kontribusi masalah gizi dunia (UN-SC on Nutrition 2008). 

Walaupun pada tahun 2010 prevalensi gizi kurang mengalami penurunan, 

tetapi masih terjadi disparitas antar provinsi yang perlu mendapat 

penanganan masalah yang sifatnya spesifik di wilayah rawan (Riskesdas, 

2010) . 

Program pembangunan kesehatan nasional salah satunya perbaikan 

gizi masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan intelektualitas dan 

produktifitas sumber daya manusia, sedangkan tujuan khususnya adalah 

meningkatkan kemandirian keluarga dalam upaya perbaikan status gizi, 

meningkatkan pelayanan gizi untuk mencapai gizi yang baik dengan 

menurunkan prevalensi gizi kurang dan gizi lebih, dan meningkatkan 

penganekaragaman konsumsi pangan bermutu untuk memantapkan 

ketahanan pangan rumah tangga (Depkes, 2003). 

Anak usia prasekolah merupakan golongan yang rentan terhadap 

masalah kesehatan dan gizi. Pada saat ini, di Indonesia masih terdapat 

masalah gizi ganda, yaitu masalah gizi kurang dan masalah gizi lebih. 

Masalah gizi kurang dapat disebabkan oleh kemiskinan, kualitas lingkungan 
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yang kurang baik, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap gizi, 

persediaan pangan yang tidak mencukupi kebutuhan, dan kemiskinan gizi 

(yodium) di suatu daerah. Sebaliknya masalah gizi lebih disebabkan oleh 

ekonomi yang lebih baik tetapi tidak disertai dengan pengetahuan tentang 

gizi yang baik (Almatsier, 2009). Masalah gizi kurang dan gizi buruk 

merupakan masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Bukan hanya 

permasalahan gizi makro terutama dalam hal kurang energi protein (KEP), 

namun masalah gizi mikro seperti kurang zat besi, zat yodium, zat seng (Zn), 

dan kurang vitamin A (Soekirman, 2012).  

Data Riset Kesehatan Dasar Indonesia tahun 2010, secara nasional 

prevalensi status gizi balita, berat badan kurang sebesar 17,9 persen yang 

terdiri dari 4,9 persen gizi buruk dan 13,0 gizi kurang. Apabila dibandingkan 

dengan angka prevalensi pada tahun 2007 adalah 18,4 persen, maka  

mengalami penurunan. Penurunan terutama pada prevalensi gizi buruk yaitu 

turun 0,5 persen, dimana pada tahun 2007 sebesar 5,4 persen menjadi 4,9 

persen pada tahun 2010, sedangkan prevalensi gizi kurang masih tetap 

sebesar 13,0 persen. Dari angka prevalensi stanted pada tahun 2007 

sebesar 36,8 persen dan pada tahun 2010 sebesar 35,6 persen yang berarti 

terjadi penurunan. Prevalensi kependekan sebesar 35,6 persen terdiri dari 

18,5 persen sangat pendek dan  17,1 persen pendek. Bila dibandingkan 

prevalensi sangat pendek pada tahun 2007 sebesar 18,8 persen mengalami 

penurunan menjadi 18,5 persen pada tahun 2010, sedangkan prevalensi 

pendek menurun dari 18,0 tahun 2007 menjadi 17,1 persen pada tahun 

2010.  Sementara  di Provinsi Jawa Tengah prevalensi status gizi buruk 
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sebesar 3,3 persen dan prevalensi gizi kurang sebesar 12,4 persen, 

sedangkan status gizi lebih sebesar 6,2 persen (Riskedas, 2010). 

Penyebab masalah gizi yang timbul secara langsung maupun tidak 

langsung berpengaruh terhadap keadaan gizi individu, keluarga maupun 

masyarakat. Salah satu dari penyebab masalah gizi adalah rendahnya 

tingkat pendapatan keluarga. Setiap keluarga berusaha untuk memenuhi 

kebutuhannya dengan menggunakan sumber daya yang tesedia dan 

dimilikinya. Klasifikasi kebutuhan terdiri atas kebutuhan non pangan dan 

pangan, sedangkan sumber daya yang diperlukan di antaranya adalah uang. 

Sumber daya uang ini adalah salah satunya berasal dari pendapatan 

(Roedjito, 1989 dalam  Kaban, 2000) 

Keluarga dengan pendapatan rendah sebagian besar hanya cukup 

untuk mencukupi kebutuhan pangan. Selain itu pendapatan yang rendah 

menyebabkan keluarga hanya mampu membeli kebutuhan pangan dengan 

kualitas yang rendah, dalam jumlah yang terbatas, dan hanya sekedar bisa 

memenuhi kebutuhan pangan untuk dapat bertahan hidup. Hal ini 

menggambarkan daya beli seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendapatan 

(Harper dkk, 1986). Tingkat  Kebutuhan pangan dan gizi merupakan 

kebutuhan pokok yang cukup penting dalam perkembangan fisik maupun 

mental. Oleh karena itu keluarga dengan pendapatan rendah akan 

menghadapi risiko kurang gizi yang cukup tinggi. Peningkatan pendapatan 

diharapkan mampu memperbaiki konsumsi pangan yang dapat mengubah 

status gizi menjadi lebih baik (Suhardjo, 1989 dalam Kaban, 2000).  

Dalam penelitian Hidayati, dkk (2009),  menunjukan bahwa daerah 

Desa Semanggi dan Desa Sangkrah termasuk wilayah yang kumuh di 
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perkotaan Surakarta. Secara umum tingkat pendidikan orang tua, tingkat 

pendidikan ayah adalah SLTP (41,3%), demikian pula pada pendidikan ibu 

(39,13%). Hampir dari separuh keluarga (44,57) mempunyai tingkat 

pendapatan di bawah UMR (Upah Minimum Regional) Kota Surakarta. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian di Desa Semanggi tentang “Hubungan antara Tingkat 

Pendapatan dan Pengeluaran Pangan-Non Pangan Keluarga dengan Status 

Gizi Anak Prasekolah  di Kelurahan Semanggi dan Sangkrah, Pasar Kliwon, 

Surakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat diambil rumusan 

sebagai berikut: “Apakah ada hubungan antara tingkat pendapatan dan 

pengeluaran pangan-nonpangan keluarga terhadap status gizi anak di Desa 

Semanggi dan Sangkrah, Pasar Kliwon, Surakarta?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan  umum dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui 

hubungan antara tingkat pendapatan dan pengeluaran pangan-

nonpangan keluarga terhadap status gizi anak di Kelurahan Semanggi 

dan sangkrah, Pasar Kliwon, Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan tingkat pendapatan keluarga di kelurahan Semanggi 

dan Sangkrah, Pasar Kliwon, Surakarta. 
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b. Mendiskripsikan tingkat pengeluaran pangan keluarga di Kelurahan 

Semanggi dan Sangkrah, Pasar Kliwon, Surakarta. 

c. Mendiskripsikan tingkat pengeluaran non pangan keluarga di 

Kelurahan Semanggi dan Sangkrah, Pasar Kliwon, Surakarta. 

d. Mendiskripsikan status gizi anak prasekolah di Kelurahan Semanggi 

dan Sangkrah, Pasar Kliwon, Surakarta. 

e. Menganalisis hubungan pendapatan keluarga dengan status gizi 

anak prasekolah di Kelurahan Semanggi dan Sangkrah, Pasar 

Kliwon, Surakarta. 

f. Menganalisis hubungan antara pendapatan pengeluaran pangan 

maupun non pangan terhadap status gizi anak diKelurahan 

Semanggi dan Sangkrah, Pasar Kliwon, Surakarta. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi Peneliti Lain 

Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. 

2. Bagi Dinas Kesehatan 

Dengan penelitian ini diharapkan akan memberikan masukkan dan 

informasi bagi penyusunan program oleh Dinas Kesehatan dalam upaya 

meningkatkan status gizi anak. 

3. Bagi Masyarakat 

Dengan penelitian ini diharapkan akan memberi informasi terutama 

untuk keluarga yang memiliki anak, tentang pentingnya tingkat 

pendapatan dan pengeluaran pangan-nonpangan keluarga dalam 

memenuhi kebutuhan gizi pada anak. 


