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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di era globalisasi ini, semua hal dituntut sempurna. Mulai dari bidang 

teknologi, pendidikan, kesehatan dan yang lainnya. Salah satu faktor yang dapat 

memenuhi kriteria sempurna untuk hal diatas adalah sumber daya manusia. 

Sumber daya manusia yang berkualitas, tak lepas dari unsur yang 

mempengaruhinya yaitu status gizi.  Gizi sangat berpengaruh terhadap kecerdasan 

suatu bangsa. Gizi yang cukup adalah salah satu pilar dalam mewujudkan sumber 

daya manusia yang berkualitas (Almatsier, 2010). Sebaliknya, kekurangan gizi 

pada anak dapat mengakibatkan beberapa penyakit antara lain kurang kalori dan 

protein (KKP), anemia, penyakit gondok endemic, xerophtalmia (Notoatmojo, 

2011).  

Menurut Supariasa (2012), penyebab kurang gizi, dibagi menjadi 2 bagian 

besar, yaitu penyebab langsung dan penyebab tak langsung. Penyebab langsung 

menlingkupi kurangnya asupan gizi dari makanan dan penyakit infeksi. Penyebab 

tidak langsung terdiri atas ketersediaan makanan, pelayanan kesehatan serta 

perawatan anak ketika sakit, pengetahuan ibu, pendidikan ibu, status sosial 

ekonomi dan lainnya. 

Pola asuh adalah salah satu  faktor yang erat kaitannya dengan tumbuh 

kembang anak..Pola asuh dalam konteks ini, mencakup beberapa hal yaitu  

makanan yang merupakan sumber gizi, vaksinasi, ASI eksklusif, pengobatan saat 

sakit, tempat tinggal, kebersihan lingkungan, pakaian dan lain - lain 

(Soetjiningsih, 2012).   

Profil Kesehatan Jawa Tengah tahun 2012 menunjukkan persentase balita 

yang mempunyai gizi kurang (BB/U) di Provinsi Jawa Tengah tahun 2012 adalah  

4,88%. Balita yang berstatus gizi buruk tahun 2012 berjumlah 1.131 (0,06%).  
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Secara nasional pada tahun 2013, Riset Kesehatan Dasar menyatakan 

jumlah balita yang underweight  adalah 19,6 %, terdiri dari 5,7 % gizi buruk dan 

13,9 % gizi kurang. Dapat dibandingkan dengan angka prevalensi nasional tahun 

2007 (18,4%) dan tahun 2010 (17,9%) terlihat meningkat. Perubahan terutama 

pada prevalensi gizi buruk yaitu dari 5,4% pada tahun 2007, sebesar 4,9% pada 

tahun 2010, dan 5,7% tahun 2013. Sedangkan prevalensi gizi kurang naik sebesar 

0,9% dari 2007 dan 2013. Maka dari itu, untuk mencapai target MDG tahun 2015 

yaitu 15,5% maka prevalensi gizi buruk-kurang secara nasional harus diturunkan 

sebesar 4.1% dalam periode 2013 sampai 2015. 

Perilaku hidup bersih dan sehat juga diperlukan sebagai media tumbuh 

kembang anak yang baik.. Tujuan lain dari pelaksanaan perilaku hidup bersih dan 

sehat di sini adalah untuk mencegah penyakit dan melindungi diri dari ancaman 

penyakit.  

Pada aspek PHBS Tatanan Rumah Tangga di Kabupaten/Kota di Jawa 

Tengah tahun 2012 dari 8.954.087 rumah tangga yang ada, diperiksa 2.989.656 

rumah tangga (33,4%) menurun jika dibandingkan dengan tahun 2011 yang 

jumlah rumah tangganya sebesar 8.728.629 dan yang diperiksa sejumlah 

3.674.663 rumah tangga (42,1%). Tingkatan yang paling tinggi diatas 90% 

didapatkan oleh 5 kabupaten/kota yaitu Sukoharjo (91,5 %), Karanganyar (92,5 

%), Kota Surakarta (92,0 %), Kota Semarang (90,1 %) dan Kota Pekalongan 

(93,9 %) dan paling rendah yaitu Kabupaten Kendal (49,6 % ). 

Pada aspek lainnya, usaha untuk menekan kejadian morbiditas dan 

kecacatan, serta mencegah berbagai penyakit, dilakukan imunisasi seperti 

imunisasi TBC, Difteri, Polio, Hepatitis B dan Campak. Data yang diperoleh dari 

Dinas Kesehatan Provinsi , imunisasi dasar lengkap bayi pada daerah Jawa 

Tengah, sudah meraih target minimal nasional yaitu sekitar 85 % yang pada tahun 

2012 meningkat dari tahun sebelumnya. Tahun – tahun sebelumnya cenderung 

menurun. Target bayi pada tahun 2012 adalah 575.011, menurun dibanding tahun 

2011, yaitu sebanyak 592.712. 
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Di kelurahan Gonilan, banyak Ibu – ibu yang ikut aktif berperan dalam 

mengasuh anak – anaknya, dan juga sering menimbang bayinya di Posyandu 

sebulan sekali. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin mengetahui 

hubungan pola asuh dengan status gizi pada bayi usia 2 – 5 tahun di Kelurahan 

Gonilan Kecamatan Kartasura Surakarta. 

 

B. Perumusan Masalah  

Apakah ada hubungan antara pola asuh dengan status gizi pada balita usia 

2 – 5 tahun ? 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui hubungan antara pola asuh dengan status gizi pada balita 

usia 2 – 5 tahun.   

2. Tujuan Khusus 

 Untuk mengetahui hubungan pola asuh dengan status gizi balita usia 2 – 5  

 Tahun di Posyandu Abadi 9 Kelurahan Gonilan Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat Teoritis 

Dapat menjadi informasi dan saran mengenai status gizi balita dan 

hubungannya dengan pola asuh.  

2. Manfaat Aplikatif 

a. Bagi ibu – ibu, diharapkan dapat memberikan informasi dan saran untuk 

mengaplikasikan kepada anaknya tentang pola asuh yang baik dan benar.  

b. Bagi Dinas Kesehatan kota Surakarta, diharapkan dapat  memberikan 

saran dalam membuat kebijakan program peningkatan dan perbaikan gizi, 

serta pola asuh.  


