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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

GAKY merupakan masalah kesehatan yang telah mendunia. Organisasi 

Kesehatan Sedunia (2007), menyatakan GAKY merupakan masalah 

kesehatan masyarakat di negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia. 

Kekurangan yodium pada tubuh manusia disebabkan oleh keadaan tanah, air 

dan bahan pangan yang kurang mengandung yodium. Kekurangan yodium 

menyebabkan terjadinya gondok pada anak. Total Goiter Rate (TGR) anak 

sekolah sering digunakan sebagai petunjuk dalam perkiraan besaran GAKY 

masyarakat suatu daerah (Arisman, 2009). 

Data WHO (2005), menyatakan ada 130 negara di dunia mengalami 

masalah GAKY, sebanyak 48 % tinggal di Afrika, sedangkan di Asia Tenggara 

terdapat 41% dan sisanya di Eropa dan Pasifik Barat. Pemetaan GAKY pada 

anak sekolah yang dilakukan melalui survey nasional GAKY oleh Departemen 

Kesehatan menunjukkan angka TGR di  Indonesia mencapai 11,1% (Depkes 

RI, 2004). 

Masalah GAKY merupakan masalah yang sangat serius karena 

dampaknya secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi 

kelangsungan hidup dan kualitas sumber daya manusia. Dampak GAKY 

terhadap siklus hidup manusia dimulai sejak dalam kandungan, bayi, anak 

sekolah, remaja dan orang dewasa. Dampak serius GAKY menyebabkan 

gangguan perkembangan kecerdasan, menurunkan produktivitas, kegagalan 
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ekonomi, menurunkan daya tahan, meningkatkan kesakitan dan kematian 

(Depkes RI, 2004). 

Anak yang sedang tumbuh dan berkembang rentan terhadap 

kekurangan yodium sehingga menyebabkan terjadinya kurang gizi (Semba, 

dkk., 2008). Yodium semula diserap di sel folikel dalam bentuk garam iodida. 

Sel folikel tersebut mengubah iodida menjadi yodium. Yodium berfungsi untuk 

pembentukan hormon thyroid. Hormon thyroid dibentuk oleh kelenjar gondok 

yang terletak pada leher bagian depan. Sekresi hormon thyroid tersebut diatur 

oleh Thyroid Stimulating Hormone (Wirjatmadi & Adriani, 2006). 

Kekurangan yodium dalam makanan sehari-hari (<50 µg/h) 

menyebabkan metabolisme zat gizi terutama protein tidak optimal. 

Metabolisme yang tidak optimal menyebabkan pembentukan organ-organ 

penting terhambat, proses pertumbuhan fisik terganggu dan tubuh terlihat 

pendek/stunted. Hasil pengukuran antropometri menggunakan indikator tinggi 

badan menurut umur, anak sekolah yang kekurangan asupan yodium terlihat 

lebih pendek dibandingkan dengan anak sekolah yang asupan yodiumnya 

cukup (Hetzel, 2004).  

GAKY tidak hanya menghambat pertumbuhan fisik tetapi juga 

menyebabkan rendahnya tingkat kecerdasan pada anak sekolah atau 

menurunnya kemampuan kognitif. Raven (1974), mendefinisikan kognitif 

sebagai  kemampuan intelektual  (intelegensi umum) pada setiap individu 

yang dapat diukur dengan tes intelegensi. Pada penelitian ini menggunakan 

tes intelegensi The Coloured Progressive Matrices (CPM) yang dikembangkan 

oleh John C Raven. Tes ini digunakan untuk usia 5 sampai 11 tahun.  
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Kekurangan yodium dapat berpengaruh terhadap perkembangan otak 

karena hormon thyroid yang dibentuk oleh yodium berfungsi untuk membantu 

proses perkembangan sel-sel pada otak (Hartono, 2001). Penelitian yang 

dilakukan oleh Bernat & Nuses (1995), juga menyatakan bahwa janin yang 

kekurangan yodium atau tiroksin menyebabkan kerusakan pada otak dan 

menurunkan kemampuan kognitif. Hasil meta-analysis dari 18 penelitian 

menunjukkan kekurangan yodium menyebabkan defisit intelligence quotient 

(IQ) sebesar 13,5 poin IQ, sehingga dapat disimpulkan tingkat kecerdasan 

(IQ) anak sekolah yang menderita GAKY lebih rendah dibandingkan anak 

sekolah yang tidak menderita GAKY (Hetzel, 2004).  

Program penanggulangan GAKY sudah berlangsung lama namun masih 

selalu ditemukan daerah endemik baru. Penanggulangan jangka panjang 

yaitu melakukan penambahan yodium pada garam, sedangkan 

penanggulangan jangka pendek dapat diatasi dengan suplementasi yodium 

pada binatang dan pemberian kapsul minyak beryodium (Kartono, 2004). 

Hasil palpasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten 

Karanganyar  pada bulan Februari 2013, SD Negeri 02 Ngargoyoso, 

Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar diperoleh prevalensi GAKY 

sebesar 43,18% termasuk kategori endemik berat (Dinkes Karanganyar, 

2012). Berdasarkan hasil palpasi tersebut peneliti ingin meneliti perbedaan 

status gizi dan fungsi kognitif antara anak SD penderita GAKY dan non GAKY. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

permasalahan penelitian ini adalah: 

a. Apakah ada perbedaan status gizi antara anak sekolah dasar penderita 

GAKY dan non GAKY di SD Negeri 02 Ngargoyoso, Kabupaten 

Karanganyar? 

b. Apakah ada perbedaan kemampuan kognitif antara anak sekolah dasar 

penderita GAKY dan non GAKY di SD Negeri 02 Ngargoyoso, Kabupaten 

Karanganyar? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui perbedaan status gizi dan fungsi kognitif antara anak 

sekolah dasar GAKY dan anak sekolah dasar non GAKY di SD Negeri 02 

Ngargoyoso, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan status gizi anak SD 

b. Mendiskripsikan kemampuan fungsi kognitif anak SD 

c. Menganalisis perbedaan status gizi antara anak sekolah dasar 

penderita GAKY dan non GAKY 

d. Menganalisis perbedaan fungsi kognitif antara anak sekolah dasar 

penderita GAKY dan non GAKY. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Sekolah Dasar Negeri 02 Ngargoyoso 

Sebagai informasi tentang akibat yang timbul karena GAKY 
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2. Bagi Orang Tua Murid Sekolah Dasar Negeri 2 Ngargoyoso 

Untuk meningkatkan pengetahuan tentang GAKY sehingga diharapkan 

dapat memperhatikan asupan makanan dalam keluarga dan dapat 

meningkatkan status kesehatan keluarga. 

3. Bagi Puskesmas Ngargoyoso dan Dinas Kesehatan Kota Karanganyar 

Sebagai bahan masukan, informasi, dan bahan pertimbangan dalam 

pemecahan masalah GAKY. 


