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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masalah kurang gizi adalah sebuah masalah yang komplek yang terjadi 

di Indonesia. Anak Indonesia pada hakikatnya lahir dengan berat dan panjang 

yang normal kegagalan pertumbuhan yang nyata pada dasarnya akan terlihat 

pada saat anak berusia empat bulan sampai dua tahun. Gizi kurang 

merupakan salah satu masalah kesehatan yang harus mendapatkan perhatian 

yang serius. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2008), ada 

sekitar 3,1 juta anak di seluruh dunia yang meninggal akibat kekurangan gizi 

setiap hari. Kebanyakan dari mereka berusia di bawah 5 tahun. Berbagai 

upaya sudah dilakukan bahkan salah satu tujuan Rencana Pembangunan 

Jangka Menegah Nasional (RPJMN) tahun 2005-2009 bidang kesehatan 

adalah menurunkan prelavensi gizi kurang setinggi-tingginya adalah 20 % 

pada tahun 2009 ( Masidu, 2008). 

Persoalan kurang gizi juga merupakan masalah utama dalam tatanan 

kependudukan dunia. Maka dari itu, persoalan ini menjadi salah satu butir 

penting dalam kesepakan global dalam Millenium Development Goals 

(MDGs) setiap negara harus bisa menurunkan angka kejadian balita yang 

kurang gizi hingga mencapai 15 % pada tahun 2015 ini. Pada tahun 2003 

terdapat sekitar 27,5 % balita kurang gizi dimana, 2% dalam tingkat gizi 

kurang dan 8,3 % anak gizi buruk (Depkes, 2004). 
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Menurut hasil pengkajian khusunya untuk Pemprov Jawa Tengah 

didapatkan anak yang mengalami masalah gizi khususnya gizi kurang 

sebanyak 10 % khusus untuk daerah sukoharjo sebanyak 2%. Dari wilayah 

puskesmas gatak terdapat 15 penyakit terbanyak antara lain Dengue 

Hemoragic fever, hipertensi, tbc, diare, asma, dm, febris, stroke, campak, 

polio, dan gizi kurang. Gizi kurang merupakan peringkat ke 11 dengan 

persentasi 15%. 

Dari angka kejadian di atas menunjukkan bahwa masalah kurang gizi 

merupakan masalah yang penting. Hal ini terjadi karena beberapa faktor 

penting yang mempengaruhi diantaranya adalah kondisi sosial ekonomi yang 

kurang, pengetahuan keluarga tentang makanan bergizi yang masih kurang. 

Sehingga untuk meningkatkan pengetahuan keluarga tersebut maka perlu 

diberikan asuhan keperawatan kepada keluarga supaya keluarga mampu 

meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia (Santoso, 2009). 

Masalah gizi kurang tersebut apabila tidak segera ditangani akan 

menimbulkan akibat-akibat yang dapat merugikan bangsa. Akibat-akibat 

tersebut antara lain, kecerdasan yang semakin menurun, kualitas pendidikan 

yang berkurang, dan generasi penerus bangsa yang semakin minim. Sehingga 

akibat tersebut harus dicegah secara dini supaya tidak berkelanjutan (Santoso, 

2009). 

Terkait dengan data–data tersebut penulis tertarik untuk mengetahui 

sejauh mana pengelolaan keluarga terhadap masalah kurang gizi dalam 
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lingkup asuhan keperawatan keluarga. Dalam bentuk “Asuhan Keperawatan 

Keluarga dengan Masalah Gizi Kurang”. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang diatas yang telah diuraikan dapat dirumuskan 

permasalahan dalam asuhan keperawatan keluarga dengan gizi kurang maka 

penulis tertarik untuk membuat karya tulis dengan judul “ Asuhan 

Keperawatan Keluarga Dengan Masalah Gizi Kurang Keluarga Tn.S, 

Terutama Pada An.Yk Di Desa Sanggung Kecamatan Gatak Kabupaten 

Sukoharjo “. 

C. Tujuan  

Adapun tujuan dari penulisan karya tulis ilmiah dengan judul “ Asuhan 

Keperawatan Keluarga Dengan Masalah Gizi Kurang Keluarga Tn.S, 

Terutama Pada An.Yk Di Desa Sanggung Kecamatan Gatak Kabupaten 

Sukoharjo “ adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu memberikan, 

meningkatkan ketrampilan, kemampuan mengetahui, dan menerapkan 

asuhan keperawatan keluarga dengan masalah gizi kurang terutama 

pada keluarga di desa Sanggung Kecamatan Gatak Kabupaten 

Sukoharjo dengan pendekatan proses keperawatan. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus karya tulis ilmiah ini adala sebagai berikut : 
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a. Melaksanakan pengkajian pada keluarga dengan masalah gizi 

kurang terutama pada keluarga di  Desa Sanggung Kecamatan 

Gatak Kabupaten Sukoharjo. 

b. Merumuskan diagnosa keperawatan pada keluarga dengan masalah 

gizi kurang terutama pada keluarga Di Desa Sanggung Kecamatan 

Gatak Kabupaten Sukoharjo.  

c. Menyusun rencana keperawatan pada keluarga dengan gizi kurang 

terutama pada An.Yk dirumah keluarga Tn.S Di Desa Sanggung 

Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo.  

d. Melaksanakan tindakan keperawatan keluarga terutama pada An.Yk 

dengan gizi kurang dirumah keluarga Di Desa Sanggung Kecamatan 

Gatak Kabupaten Sukoharjo.  

e. Melakukan evaluasi keperawatan keluarga pada keluarga dengan 

gizi kurang terutama pada keluarga Di Desa Sanggung Kecamatan 

Gatak Kabupaten Sukoharjo. 

D. Manfaat 

Adapun manfaat dari penulisan karya ilmiah ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan keperawatan keluarga 

sesuai peran perawat dalam memberikan asuhan keperawatan keluarga 

dengan masalah gizi kurang. 
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2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Penulis 

1) Meningkatkan ketrampilan penulisan asuhan keperawatan 

keluarga khususnya masalah gizi kurang 

2) Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang gizi 

kurang beserta penatalaksanaannya 

b. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai gambaran dan referensi tentang ilmu keperawatan 

keluargadan sebagai wacana dan pengetahuan perkembangan ilmu 

keperawatan keluarga mengenai gizi kurang. 

c. Bagi Puskesmas 

Sebagai contoh acuan dan evaluasi keperawatan komunitas keluarga 

terutama untuk pasien dengan gizi kurang.  

d. Bagi Keluarga  

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan, sehingga keluarga 

mampu mengetahui tanda, gejala, perawatan dan penanganan pada 

balita dengan gizi kurang. 

 

 


