
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anak balita merupakan kelompok masyarakat rentan gizi. Pada 

kelompok tersebut mengalami siklus pertumbuhan dan perkembangan yang 

membutuhkan zat-zat gizi yang lebih besar dari kelompok umur yang lain 

sehingga balita paling mudah menderita kelainan gizi (Notoatmodjo, 2003). 

Kejadian gizi buruk seperti fenomena gunung es dimana kejadian gizi buruk 

dapat menyebabkan kematian (Pudjiadi, 2005 ) 

Faktor yang mempengaruhi timbulnya gizi kurang merupakan faktor 

yang saling berkaitan. Faktor langsung yang menyebabkan gizi buruk adalah 

karena anak kurang mendapat asupan gizi seimbang dalam waktu cukup 

lama serta pada anak menderita penyakit infeksi. Kondisi anak yang sakit, 

asupan zat gizi tidak dapat dimanfaatkan oleh tubuh secara optimal karena 

adanya gangguan penyerapan akibat penyakit infeksi. Secara tidak langsung 

penyebab terjadinya gizi buruk yaitu tidak cukupnya persediaan pangan di 

rumah tangga, pola asuh kurang memadai dan sanitasi/kesehatan lingkungan 

kurang baik serta akses pelayanan kesehatan terbatas. Akar masalah 

tersebut berkaitan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan, tingkat 

pendapatan dan kemiskinan keluarga (Depkes, 2008). 

Anak balita yang berasal dari keluarga dengan tingkat sosial ekonomi 

rendah sangat rawan terhadap gizi kurang. Anak mengkonsumsi makanan 

yang mengandung protein dan energi lebih rendah dibanding dengan anak-

anak dari keluarga yang tingkat sosial ekonominya lebih baik. Hasil penelitian 

Kartika et al. (2000) tentang pola makanan anak usia 6-11 bulan, ditemukan 
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80% anak pada keluarga miskin mempunyai pola makan yang tidak lengkap. 

Sumbangan energi yang di konsumsi dari zat gizi hanya berasal dari pangan 

sumber karbohidrat (beras). 

Upaya mengatasi masalah gizi buruk dan gizi kurang yang telah 

dilakukan adalah dengan Pemberian Makanan Tambahan – Pemulihan 

(PMT-P) selama 3 sampai 4 bulan atau 90 sampai 120 hari. Depkes RI 

(2008) menyebutkan bahwa sasaran PMT pemulihan  adalah anak bawah 

garis merah (BGM), anak gizi buruk pasca perawatan dan yang tidak mau 

dirawat yang status gizi kurus (BB/TB ≥ – 3 SD s/d < -2 SD) tanpa penyakit. 

Spesifikasi jenis makanan yang diberikan antara lain dengan persyaratan 

komposisi gizi mencukupi minimal 1/3 dari kebutuhan 1 hari, yaitu; energi 

350-400 kalori dan protein 10-15 gram. Pemberian makanan tambahan 

pemulihan (PMT-P) diberikan setiap hari kepada anak selama 3 bulan (90 

hari). Pelaksanaan program PMT-P ini hasilnya belum bisa maksimal 

mengatasi masalah gizi buruk, oleh gizi buruk segera ditangani secara 

khusus melalui perawatan penderita gizi buruk atau disebut Pusat Pemulihan 

Gizi dalam bahasa Inggris dikenal dengan Therapeutic Feeding Center  

(TFC) dengan diet F100.  

Depkes (2007) menyebutkan diet Formula 100 diberikan pada fase 

transisi dan rehabilitasi, bertujuan mengejar ketinggalan berat badan yang 

pernah dialami, mencapai berat badan normal sesuai dengan panjang badan 

serta agar tahap perkembangan kepandaian dan aktivitas motoriknya (duduk, 

merangkak, berdiri, berjalan, berlari) sesuai dengan umurnya. Formula 100 

merupakan makanan cair dengan komposisi setiap 100 ml mengandung 100 

kalori dan 2-4 gram protein. Diet F100 diberikan pada fase transisi dan 

rehabilitasi bertujuan untuk mengejar kekurangan berat badan yang pernah 

dialami, mencapai berat badan normal sesuai dengan panjang badan serta 
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agar tahap perkembanagn kepandaian dan aktivitas motoriknya (duduk, 

merangkak, berdiri, berjalan, berlari) sesuai dengan umurnya (Depkes 2007).  

Penelitian pemberian diet formula 100  dilakukan oleh Sulistiyawati 

(2011) yang berjudul Pengaruh Pemberian Diet Formula 75 dan 100 

Terhadap Berat Badan Balita Gizi Buruk Rawat Jalan di Wilayah Kerja 

Puskesmas Pancoran Mas Kota Depok. Hasil penelitian menunjukkan 

terdapat perbedaan yang bermakna berat badan balita gizi buruk rawat jalan 

sebelum dan sesudah perlakuan pada kelompok intervensi dan kelompok 

kontrol (p-value < α). Peningkatan berat badan kelompok intervensi lebih 

besar daripada kelompok kontrol. Penelitian Tanwirullaily (2010) tentang 

efektivitas pemberian diet susu formula WHO F75, F100 dan F135 terhadap 

peningkatan berat badan penderita gizi buruk di Rumah Sakit Umum 

menunjukkan bahwa pemberian diet susu formula WHO F75, F100 dan F135 

efektif dalam meningkatkan berat badan penderita gizi buruk. 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Sukoharjo pada Januari 2014 ditemukan bahwa 

jumlah kasus gizi buruk yang ada di Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke 

tahun masih ada. Prevalensi gizi buruk dan gizi kurang di Polokarto 

berdasarkan BB/U masih ada dari tahun ke tahun walaupun masih berada di 

bawah target program. Pada tahun  2013 terdapat 13 (0,24%) gizi buruk dan 

229 (5,1%) gizi kurang. Jumlah penduduk miskin di wilayah cukup tinggi yaitu 

sebesar 16.696 jiwa dan merupakan terbesar kedua jumlah penduduk miskin 

di wilayah Kabupaten Sukoharjo. 

Program pengelolaan masalah gizi buruk yang sudah dilakukan oleh 

pihak Puskesmas Polokarto adalah pemberian makanan tambahan (PMT), 

penyuluhan kesehatan terkait dengan gizi dan adanya pos gizi. Keluarga 

dengan kasus gizi buruk pada umumnya berasal dari keluarga miskin (gakin) 
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dengan tingkat pendidikan ibu yang rendah serta pola asuh yang kurang. 

Penatalaksanaan pada kasus gizi buruk rawat jalan saat ini yang diterapkan 

yaitu adalah pemberian diet formula 100. Di Kecamatan Polokarto terdapat 

4637 keluarga miskin. Diperkirakan akan terjadi peningkatan prevalensi gizi 

buruk jika tidak ada upaya penanggulangan, di mana anak yang berstatus 

gizi kurang mempunyai peluang untuk jatuh ke gizi buruk sekitar 50%, 

sedangkan anak yang bergizi sedang sekitar 25% dan untuk anak yang 

bergizi baik 10% ( Jahari et al 2000 ). 

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti tertarik peneliti tertarik untuk 

menganalisis lebih lanjut pemberian diet formula 100 terhadap berat badan 

balita dengan gizi buruk dan gizi kurang keluarga miskin rawat jalan di 

wilayah kerja Puskesmas Polokarto. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya yaitu ”Apakah ada perbedaan  berat badan dan status gizi 

pada balita gizi buruk dan gizi kurang keluarga miskin rawat jalan sebelum 

dan sesudan diberi diet formula 100 di wilayah Puskesmas Polokarto?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan  berat badan 

dan status gizi pada balita gizi buruk dan gizi kurang keluarga miskin 

rawat jalan sebelum dan sesudan diberi diet formula 100 di wilayah 

Puskesmas Polokarto. 
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2. Tujuan Khusus Penelitian 

Tujuan khusus penelitian ini adalah : 

a. Mendeskripsikan karakteristik sosiodemografi balita gizi buruk dan gizi 

kurang di wilayah Puskesmas Polokarto.  

b. Mengukur berat badan dan status gizi balita gizi buruk dan gizi kurang 

sebelum diberikan diet formula 100 di wilayah Puskesmas Polokarto. 

c. Mengukur berat badan dan status gizi balita gizi buruk dan gizi kurang 

sesudah diberikan diet formula100 di wilayah Puskesmas Polokarto. 

d. Menganalisis perbedaan  berat badan dan status gizi pada balita gizi 

buruk dan gizi kurang keluarga miskin rawat jalan sebelum dan 

sesudan diberi diet formula 100 di wilayah Puskesmas Polokarto. 

e. Internalisasi nilai islam dalam mendukung pembentukan generasi 

muda yang kuat, mempunyai etos kerja yang tinggi , intelek, inovatif 

dan kreatif , memiliki keimanan dan akhlak yang baik sebagai penerus 

cita-cita bangsa . 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan terutama berkaitan pengaruh pemberian diet formula 100 

terhadap pertambahan berat badan dan status gizi pada balita yang 

mengalami gizi buruk dan gizi kurang keluarga miskin rawat jalan. 

2. Manfaat bagi program pelayanan kesehatan di puskesmas 

Hasil penelitian diharapkan menjadi salah satu informasi penting 

dalam manajemen pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas sehingga 

dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan dan perkembangan balita 
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dimasa yang akan datang sehingga menurunkan angka gizi kurang dan 

gizi buruk. 

3. Manfaat bagi masyarakat 

Diharapkan dapat memberikan wawasan pada masyarakat tentang 

manfaat program penanggulangan gizi buruk dengan pemberian diet  

formula 100 dan memotivasi untuk selalu memberikan F 100 pada 

balitanya sehingga status gizinya bisa meningkat. 

4. Manfaat bagi peneliti 

Merupakan pengalaman yang sangat berharga dalam rangka 

memperluas wawasan keilmuan dan mencoba mengkaji pengaruh 

pemberian diet formula 100 pada balita yang mengalami gizi buruk dan 

gizi kurang keluarga miskin rawat jalan di wilayah Puskesmas Kabupaten 

Sukoharjo, khususnya Puskesmas Polokarto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




