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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Status gizi adalah suatu keadaan tubuh yang diakibatkan oleh 

keseimbangan antara asupan zat gizi dengan kebutuhan. Keseimbangan 

tersebut dapat dilihat dari variabel pertumbuhan, yaitu berat badan, tinggi 

badan atau panjang badan, lingkar kepala, lingkar lengan, dan panjang 

tungkai. Jika keseimbangan tadi terganggu, dimana keadaan berat badan lebih 

rendah daripada berat yang adekuat menurut usianya disebut gizi kurang 

(Gibney dan Barrie, 2009). 

Menurut Kementerian Kesehatan RI tahun 2012, pada tahun 2010 

terdapat 17,9% balita kekurangan gizi yang terdiri dari 13,0% balita berstatus 

gizi kurang dan 4,9% berstatus gizi buruk. Sebesar 5,8% balita dengan status 

gizi lebih. Dibandingkan dengan 2007, terjadi penurunan kekurangan gizi 

balita pada tahun 2010 dari 18,4% menjadi 17,9%. Penderita gizi buruk pada 

umumnya anak-anak dibawah usia lima tahun atau balita. Di Provinsi Jawa 

Timur pada tahun 2007 angka kejadian gizi kurang atau buruk sebesar 17 ribu 

anak dan hasil survey tahun 2010 anak yang mengalami gizi kurang atau 

buruk menjadi 434 ribu anak (Departemen Kesehatan, 2008). Dari Laporan 

Dinas Kesehatan Madiun tahun 2010 jumlah balita gizi kurang sebanyak 335 

anak dari 33.355. Berdasarkan data yang peneliti ambil dari Puskesmas 
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Balerejo, jumlah anak usia toddler 628 anak. Ada 25 anak usia toddler dengan 

gizi kurang. 

Konsumsi makanan memegang peranan penting dalam pertumbuhan 

fisik dan kecerdasan anak sehingga konsumsi makan berpengaruh besar 

terhadap status gizi anak untuk mencapai pertumbuhan fisik dan kecerdasan 

anak. Timbulnya gizi kurang bukan saja karena makanan yang kurang tetapi 

juga karena penyakit. Anak yang mendapat makanan yang cukup baik tetapi 

sering diserang diare atau demam, akhirnya dapat menderita gizi kurang. 

Sebaliknya anak yang makan tidak cukup baik maka daya tahan tubuhnya 

(imunitas) dapat melemah, sehingga mudah diserang penyakit infeksi, kurang 

nafsu makan dan akhirnya mudah terkena gizi kurang (Marmi dan Kukuh, 

2012). 

Konsumsi makanan yang perlu diperhatikan untuk dihindari agar anak 

tidak mengalami gizi kurang yaitu makanan yang tidak sehat (terlalu 

berminyak, junk food, dan berpengawet), penggunaan garam bila memang 

diperlukan sebaiknya dalam jumlah sedikit dan harus beryodium, aneka 

jajanan di pinggir jalan yang tidak terjamin kebersihan dan kandungan 

gizinya, konsumsi telur dan kerang seringkali menimbulkan alergi bahkan 

keracunan apabila salah mengolahnya, konsumsi kacang-kacangan juga dapat 

menjadi pencetus alergi (Proverawati dan Erna, 2010). 

Akibat yang sering terjadi apabila anak mengalami gizi kurang secara 

umum akan mengalami sering terserang penyakit, dan penyakit yang diderita 
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semakin parah, pertumbuhan anak tidak sempurna, sangat kurus, 

perkembangan fisik dan mental terhambat, menyebabkan IQ rendah serta 

produktivitas belajar berkurang, jika keadaannya parah dapat menyebabkan 

kematian (Proverawati dan Erna, 2010). 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 5 orang tua anak yang 

mempunyai anak usia toddler, yang peneliti lakukan pada tanggal 1 Desember 

2013 bahwa pengalaman orang tua khususnya ibu dalam pemberian makan 

anak sehari-hari sudah dilakukan dan kebanyakan dari keluarga yang 

mempunyai ekonomi cukup, tetapi ada beberapa orang tua yang dari keluarga 

dengan status ekonomi kurang. Tetapi menurut orang tua dari anaknya yang 

susah makan, apabila disuapi dan dipaksa untuk makan anak akan menangis. 

Menurut mereka menu makan yang diberikan kepada anak setiap hari juga 

sudah berbeda-beda tetapi terkadang anak cuma mau makan dengan kerupuk, 

dan banyak anak yang sakit-sakitan. Sehingga banyak orang tua yang 

mengeluh setiap kali ke Posyandu berat badan anak tidak ada yang naik, dan 

kebanyakan anak usia toddler di Kecamatan Balerejo ini mengalami gizi 

kurang dan cukup, tidak ada yang mengalami obesitas. Oleh karena itu perlu 

dilakukan penelitian tentang gambaran konsumsi makanan pada anak usia 

toddler dengan gizi kurang di Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah “Bagaimanakah gambaran konsumsi makanan pada anak usia 

toddler yang mengalami gizi kurang di Kecamatan Balerejo?”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran konsumsi makanan 

pada anak usia toddler yang mengalami gizi kurang di Kecamatan 

Balerejo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui frekuensi makan sehari-hari pada anak usia toddler 

b. Mengetahui jenis makanan pokok pada anak usia toddler 

c. Mengetahui makanan selingan atau makanan tambahan pada anak usia 

toddler 

d. Mengetahui jumlah penyajian makanan dalam kalori pada anak usia 

toddler 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perawat 

Sebagai informasi tambahan dan masukan dalam meningkatkan pelayanan 

untuk melaksanakan tindakan keperawatan. 
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2. Bagi perkembangan ilmu pengetahuan 

Dengan diketahui tentang gambaran konsumsi makanan pada anak usia 

toddler, maka akan menjadi sumbangan informasi untuk ilmu 

pengetahuan. Khususnya tentang anak yang menderita gizi kurang. 

3. Bagi orang tua 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu khususnya 

bagi orang tua untuk lebih memperhatikan konsumsi makanan pada 

anaknya. Terutama dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Bagi peneliti 

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan riset 

keperawatan, khususnya tentang konsumsi makanan pada anak usia 

toddler. 

E. Penelitian Sejenis 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Briawan, K. N. (2010) dengan judul 

Konsumsi Pangan, Penyakit Infeksi, dan Status Gizi Anak Balita Pasca 

Perawatan Gizi Buruk. Penelitian dilaksanakan menggunakan desain 

cross-sectonal study. Penarikan contoh dilakukan secara purposive dengan 

kriteria inklusi adalah anak balita berusia 12-59 bulan, selesai rawat jalan 

karena gizi buruk, tinggal bersama ibu kandung, dan bersedia menjadi 

contoh. Laporan dari Dinas Kesehatan Bogor, yang kemudian diverifikasi 

di masing – masing Puskesmas, diperoleh sebanyak 44 anak balita pernah 

mendapatkan perawatan gizi buruk. Anak balita yang memenuhi kriteria 
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inklusi adalah 27 anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 88,9% dan 

77,8% dari anak-anak mengkonsumsi kurang dari 70% RDA energy dan 

protein. Dalam tiga bulan terakhir, yang kebanyakan anak menderita diare 

(55,6%) dan ISPA (59,3%). Ada 81,5% dari anak-anak masih dalam gizi 

buruk dan hanya 18,5% dari meraka bergeser ke malnutrisi moderat. 

2.  Hermina dan Sri Prihatini (2011) telah melakukan penelitian tentang gizi 

di Puskesmas Demangan dengan judul Gambaran Keragaman Makanan 

dan Sumbangannya Terhadap Konsumsi Energi Protein Pada Anak Balita 

Pendek (STUTING) di Indonesia. Jenis penelitian tersebut adalah 

deskriptif analitik dengan rancangan cross sectional dengan melakukan uji 

chi square dan anova. Sampel penelitian adalah anak balita umur 24-59 

bulan, yang mempunyai data lengkap status gizi dan data konsumsi gizi 

yang mencakup 33 provinsi di Indonesia. Jumlah sampel anak balita umr 

24-59 bulan dalam Riskesdas 2010 berjumlah 11.690 anak, namun yang 

datanya lengkap dan dapat data status gizi dan konsumsi gizi sebanyak 

6796 anak. Hasil penelitian menunjukkan konsumsi makanan balita 

normal (24-59 bulan) lebih beragam daripada balita pendek. Keragaman 

makanan ini didekati dengan skor pola pangan yang harapan (PPH), yang 

normal skor PPH pada balita 96,6, sementara di kalangan balita pendek di 

88,4. Balita secara signifikan lebih pendek yang mengalami deficit energy 

dan protein dibandingkan dengan balita normal (P = 0,000). 

 


