
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumberdaya manusia yang berkualitas di masa depan dapat tercipta 

apabila prasyarat keadaan gizi yang baik terpenuhi. Masalah gizi yang sering 

dialami anak pada usia dini adalah gangguan tumbuh kembang, meningkatnya 

kesakitan, kurangnya produktivitas, serta terjadinya kematian (Depkes RI,  

2008). 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan bahwa 

ada penurunan  prevalensi status gizi anak balita (bawah lima tahun) berstatus 

kurang gizi (BB/U) dari 17,9% tahun 2010  menjadi 13,9% tahun 2013 dan 

penurunan  terjadi pada prevalensi gizi buruk (BB/TB) yaitu dari 6,0%  pada 

tahun 2010 menjadi 5,3%  tahun 2013. Diantara 33 provinsi di Indonesia,           

19 provinsi memiliki prevalensi nasional yang berkisar antara 21,2% sampai 

dengan 33,1% dan terdapat tiga provinsi termasuk prevalensi sangat tinggi yaitu 

Sulawesi Barat, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur.  Sedangkan di Provinsi 

Jawa Tengah pada tahun 2012 prevalensi balita dengan berstatus kurang gizi 

4,88% dan prevalensi balita gizi buruk berjumlah 1.131 (0,06%) menurun apabila 

dibandingkan tahun 2011 sejumlah 3.187 (0,10%). Di Kota Salatiga  prevalensi 

balita yang berstatus kurang gizi pada tahun 2013 sebanyak 196 (2,15%) 

mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 sebanyak 274 (2,84%) dan 
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prevalensi balita  yang berstatus gizi buruk pada tahun 2013 sebanyak 2 (0,02%) 

mengalami penurunan dibandingkan tahun 2012 sebanyak 3 (0,03%). 

Meskipun data menunjukkan bahwa status gizi kurang telah mengalami 

penurunan namun program perbaikan gizi terus dilakukan Dinas Kesehatan            

Kota Salatiga yaitu penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi, 

penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), transport rujukan balita gizi 

buruk di Puskesmas/RSUD, Pemantauan Status Gizi (PSG), pemberian 

multivitamin balita kurang gizi, investigasi kasus gizi buruk, Pemberian 

Makanan Tambahan (PMT) bagi balita gizi buruk, dan surveilans gizi.  

Pemantauan Status Gizi (PSG) merupakan salah satu komponen Sistem 

Kewaspadaan Gizi (SKG) dengan tujuan memberikan gambaran besaran masalah 

gizi kurang. Kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) pada balita merupakan 

kegiatan penting untuk kewaspadaan gizi yaitu untuk memonitor pertumbuhan 

dan pengukuran yang berulang dapat mendeteksi growth failure karena infeksi 

atau KEP, sebagai indikator status gizi masa lalu untuk mengetahui  

kesejahteraan dan kemakmuran suatu bangsa dan untuk menilai status gizi saat 

kini. Pemantauan Status Gizi dapat dilakukan di tingkat individu ataupun 

kelompok melalui penimbangan berat badan balita secara rutin tiap bulan. 

Pemantauan Status Gizi berupa informasi besaran masalah status gizi pada balita 

dari waktu ke waktu serta menjadi acuan dalam perencanaan program dan 

kebijakan perbaikan gizi di tingkat Puskesmas (Depkes RI, 2008). 
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Berdasarkan hasil penelitian Septiawati (2009) perencanaan sistem  

informasi Pemantauan Status Gizi  Balita yang baik khususnya pada pencatatan 

dan pelaporan status gizi balita, dapat menghasilkan informasi secara akurat, 

tepat waktu dan relevan. Hal tersebut dapat memenuhi kebutuhan informasi 

pemantauan status gizi secara berkala, sehingga berguna bagi pengambil 

keputusan untuk  perencanaan, pemantauan dan penilaian program yang dapat 

mendukung upaya penanganan dan antisipasi masalah gizi.  

Hasil studi pendahuluan pada bulan November 2013 bahwa Puskesmas 

telah menyusun perencanaan kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) disetiap 

awal tahun anggaran dan telah dikoordinasikan serta dimasukkan kedalam 

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Salatiga, tetapi data pelaporan PSG di 

Dinas Kesehatan Kota Salatiga dari 6 Puskesmas se-Kota Salatiga baru tersedia 

sampai dengan bulan Agustus 2013. Hal ini  menunjukkan adanya keterlambatan 

pengiriman laporan setiap bulannya, sehingga akan mengganggu diperolehnya  

informasi yang cepat, tepat dan akurat serta menyulitkan dalam pencarian dan 

pengambilan kembali informasi yang diinginkan. Keterlambatan pengiriman 

laporan dikarenakan ada petugas gizi yang rangkap tugas yaitu sebagai 

bendahara puskesmas dan membantu pelayanan di posyandu maupun puskesmas 

pembantu. Permasalahan tersebut mengakibatkan terganggunya kegiatan 

manajemen program gizi yaitu pengambilan keputusan yang berhubungan 

dengan perencanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan PSG, serta intervensi 

terhadap adanya kasus. 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian mengenai studi manajemen pemantauan status gizi di 

Dinas Kesehatan Kota Salatiga. 

 

B. Perumusan Masalah 

Bagaimana manajemen Pemantauan Status Gizi (PSG) di Dinas 

Kesehatan Kota Salatiga ?  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui proses manajemen Pemantauan Status Gizi (PSG) di Dinas 

Kesehatan Kota Salatiga   

2. Tujuan Khusus 

a. Menjelaskan perencanaan Pemantauan Status Gizi (PSG) di Dinas 

Kesehatan Kota Salatiga   

b. Menjelaskan pengorganisasian Pemantauan Status Gizi (PSG) di Dinas 

Kesehatan Kota Salatiga   

c. Menjelaskan pengimplementasian Pemantauan Status Gizi (PSG)                   

di Dinas Kesehatan Kota Salatiga  

d. Menjelaskan pengendalian dan pengawasan Pemantauan Status Gizi 

(PSG) di Dinas Kesehatan Kota Salatiga   
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan memperdalam pengetahuan dan wawasan peneliti 

tentang manajemen Pemantauan Status Gizi di Dinas Kesehatan                   

Kota Salatiga.  

2. Bagi Puskesmas 

 Memberi masukan tentang manajemen  Pemantauan Status Gizi di Dinas 

Kesehatan Kota Salatiga.  

3. Bagi Dinas Kesehatan 

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan Sistem Informasi Pemantauan 

Status Gizi di Dinas Kesehatan Kota Salatiga sehingga dapat digunakan 

sebagai penentuan status gizi secara cepat ditingkat masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


