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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Balita adalah penerus masa depan kita, balita juga menentukan masa 

depan bangsa, balita sehat akan menjadikan balita yang cerdas. Balita salah 

satu golongan umur yang rawan penyakit apabila terjadi kekurangan pangan 

dan gizi (Santoso dan Lies, 2004). 

Masalah gizi balita di Indonesia merupakan masalah yang cukup 

serius dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Masalah gizi yang ada 

pada umumnya diakibatkan karena kurang energi protein (KEP), anemia gizi 

besi, gangguan akibat kurang iodium (GAKI), kurang vitamin A (KVA), dan 

obesitas terutama di kota-kota besar (Supariasa dkk, 2006). Defisiensi zat 

gizi pada balita dapat menyebabkan balita kurang gizi infeksi penyakit, dan 

mempengaruhi kecerdasan anak. Dampak dari kurang gizi adalah akan 

terganggunya pertumbuhan dan perkembangan pada balita (Permana, 

2011). 

Masalah gizi balita salah satunya adalah stunting. Stunting adalah 

keadaan tubuh yang pendek dengan tingkat standar deviasi -2 SD di bawah 

median panjang atau tinggi badan balita (Manary & Solomons, 2009). 

Prevalensi stunting anak balita Indonesia pada tahun 2010 adalah 35,7%, 

meningkat  pada tahun 2013 menjadi 37%  masuk dalam katergori tinggi 

(Riskesdas, 2013).  

Faktor yang mempengaruhi status gizi ada dua yaitu faktor langsung 

dan tidak langsung. Status gizi secara langsung dipengaruhi oleh konsumsi 

makanan dan penyakit infeksi yang keduanya berkaitan. Kurang konsumsi 
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makan akan menyebabkan tubuh mudah terserang penyakit infeksi juga 

sebaliknya, apabila terserang penyakit infeksi maka konsumsi makan akan 

berkurang. Penyebab tidak langsung yaitu ketahanan pangan di keluarga, 

pola asuh anak, serta pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan 

(Almatsier, 2009).  

Konsumsi makan adalah faktor langsung dari status gizi. Konsumsi 

energi, protein, dan vitamin A juga mempengaruhi status gizi. Konsumsi 

energi, protein, dan vitamin A rendah maka akan menyebabkan kegagalan 

pertumbuhan fisik, menurunkan daya tahan, meningkatkan kesakitan dan 

kematian (Achmad, 2000). Energi adalah kemampuan untuk melakukan 

pekerjaan tubuh. Memperoleh energi dapat dilakukan dengan 

mengkonsumsi makanan. Energi di dalam tubuh dihasilkan oleh zat gizi 

makro yang dikonversi menjadi energi. Zat gizi makro ini kemudian akan 

berperan sebagai salah satu molekul utama bagi pembentukan energi 

didalam tubuh. Terutama karbohidrat yang di sintesis menjadi glukosa akan 

digunakan untuk mensintesis molekul ATP yang merupakan molekul-molekul 

dasar penghasil energi di dalam tubuh. Glukosa akan menyediakan 50%-

75% dari total kebutuhan energi tubuh, apabila tidak terpenuhi maka devisit 

dan mengakibatkan gizi kurang (Almatsier, 2009). 

Protein adalah senyawa organik yang cukup kompleks dengan bibit 

molekul yang cukup tinggi. Protein merupakan senyawa penting bagi 

pertumbuhan, perkembangan, dan status gizi balita (Setiadi, 2005). Protein 

mempunyai fungsi yang tidak dapat digantikan oleh zat gizi lain, yaitu 

membangun serta memelihara sel-sel dan jaringan tubuh. Kekurangan 
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protein (KEP) pada stadium berat menyebabkan kwashiorkor pada balita 

(Almatsier, 2009). 

Vitamin A adalah zat  organik yang dibutuhkan dalam jumlah sangat 

sedikit dan pada umumnya tidak dapat dibentuk dalam tubuh. Vitamin A 

mempunyai fungsi fisiologis yang sangat luas untuk tubuh dalam 

pertumbuhan dan perkembangan balita. Vitamin A berpengaruh terhadap 

sintesis protein dan pertumbuhan sel. Kekurangan Vitamin A dapat 

menyebabkan sel osteoblas (sel pembangun tulang) tidak memproduksi 

cukup zat tulang sehingga tulang akan lebih pendek dari ukuran normal. 

Kelebihan Vitamin A akan mempercepat berhentinya pertumbuhan tulang, 

sehingga pertumbuhan tubuh akan berhenti lebih cepat (Hutapea, 2005). 

Hasil penelitian Suiraoka dan Nugraha (2011) menunjukkan bahwa 

ada pengaruh antara konsumsi energi, protein, dan vitamin A  dengan balita 

stunting. Konsumsi energi, protein, dan vitamin A sangat berpengaruh 

terhadap tumbuh kembang balita dan daya tahan tubuh balita terhadap 

penyakit infeksi. Konsumsi energi, protein, dan vitamin A rendah akan 

menjadikan balita beresiko 4.2 kali mengalami stunting, sebaliknya apabila 

konsumsi energi, protein, vitamin A cukup atau tinggi maka balita non 

stunting. 

Keluarga Sadar Gizi juga merupakan faktor yang mempengaruhi 

balita stunting. KADARZI merupakan keluarga yang mampu mengenal, 

mencegah dan mengatasi masalah gizi di tingkat keluarga atau rumah 

tangga melalui perilaku menimbang berat badan secara teratur, memberikan 

hanya ASI saja kepada bayi 0 sampai 6 bulan, makan beraneka ragam, 

memasak menggunakan garam beryodium, dan mengkonsumsi suplemen 



4 
 

zat gizi mikro sesuai anjuran (Depkes RI, 2007). Tujuan umum program 

KADARZI adalah seluruh keluarga berperilaku sadar gizi, sedangkan tujuan 

khususnya yaitu agar meningkatkan kemudahan keluarga dan masyarakat 

memperoleh informasi serta agar meningkatnya kemudahan keluarga dan 

masyarakat memperoleh pelayanan gizi yang berkualitas agar tercapainya 

status gizi yang normal (Depkes RI, 2004). 

Hasil penelitian Hariyadi dan Ekayanti (2011) menunjukkan ada 

pengaruh signifikan perilaku KADARZI rumah tangga terhadap status gizi 

balita pada indeks TB/U. Rumah tangga dengan perilaku KADARZI yang 

kurang baik berpeluang meningkatkan resiko kejadian stunting pada balita 

1.21 kali lebih besar dari pada rumah tangga dengan perilaku KADARZI 

yang baik. 

Menurut survei pada bulan Agustus 2014 di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Boyolali prevalensi balita stunting tahun 2013 di Kabupaten 

Boyolali sebesar 7,6%. Kecamatan di Kabupaten Boyolali  tertinggi 

prevalensi balita stunting pada tahun 2013 yaitu di Kecamatan Teras dengan 

prevalensi 11,6%, sedangkan desa dengan prevalensi tertinggi di 

Kecamatan Teras adalah Desa Kopen dengan prevalensi 28,8%. Prevalensi 

stunting di Desa Kopen masuk dalam masalah gizi kategori sedang. Capaian 

angka KADARZI di Kabupaten Boyolali 68% dan Kecamatan Teras adalah 

58% (Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, 2013). 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut : Apakah ada perbedaan tingkat 

konsumsi energi, protein, vitamin A dan perilaku KADARZI pada anak balita 
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stunting dan non stunting di  Desa Kopen Kecamatan Teras Kabupaten 

Boyolali ? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah ada 

perbedaan antara tingkat konsumsi energi, protein, vitamin A dan perilaku 

KADARZI pada anak balita stunting dan non stunting di  Desa Kopen 

Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini adalah: 

a. Mendeskripsikan status gizi anak balita di Desa Kopen Kecamatan 

Teras Kabupaten Boyolali. 

b. Mendeskripsikan tingkat konsumsi energi, protein dan vitamin A 

anak balita di Desa Kopen Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. 

c. Mendeskripsikan perilaku KADARZI di Desa Kopen Kecamatan 

Teras Kabupaten Boyolali.  

d. Menganalisis perbedaan tingkat konsumsi energi, protein, vitamin 

A pada anak balita stunting dan non stunting di Desa Kopen 

Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. 

e.  Menganalisis perilaku KADARZI pada anak balita stunting dan 

non stunting di Desa Kopen Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. 

f. menginternalisasi nilai islami dalam konsumsi energi, protein, 

vitamin A dan perilaku KADARZI. 
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D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali.  

Sebagai salah satu acuan untuk memberikan intervensi yang tepat 

dalam peningkatan konsumsi energi, protein, vitamin A dan perilaku 

KADARZI untuk menanggulangi kejadian stunting pada balita di  Desa 

Kopen Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali. 

b.    Bagi Mahasiswa. 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi 

penelitian sejenis. 

 


