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BAB I 

 PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Masalah kekurangan konsumsi pangan bukanlah merupakan hal yang 

baru, namun masalah ini tetap aktual terutama di negara -negara sedang 

berkembang sebab mempunyai dampak yang sangat nyata terhadap 

timbulnya masalah gizi. Di samping faktor bertambahnya penduduk yang 

tidak diimbangi dengan penyediaan pangan yang memadai, masalah gizi 

timbul oleh karena berbagai faktor yang saling berkaitan yang mencakup 

aspek-aspek ekonomi, sosial dan budaya (Suhardjo, 1999). Faktor 

kemiskinan memang sering menimbulkan kasus gizi buruk sebab tekanan 

ekonomi membuat kuantitas/kualitas ketersediaan pangan di tingkat rumah 

tangga menjadi rendah (Martinah, 2008). Namun menurut Sajogyo, (1994) 

tersedianya pangan yang cukup dalam keluarga atau masyarakat belum 

menjamin bahwa setiap orang sudah terpenuhi kebutuhannya akan zat-zat 

gizi. 

Program perbaikan menu makanan rakyat sebagaimana ditetapkan 

dalam Instruksi Presiden nomor 20 tahun 1979 dan nomor 11 tahun 1980 

memerlukan dukungan dari seluruh sektor baik pemerintah maupun 

masyarakat. Peningkatan kesadaran gizi dan pangan masyarakat melalui 

perbaikan menu makanan rakyat dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas 

manusia Indonesia dan mempertahankan swasembada pangan (Departemen 

Kesehatan RI, 1994). Pembangunan kesehatan sebagai bagian dari upaya 

pembangunan manusia seutuhnya antara lain diselenggarakan melalui upaya 

kesehatan anak yang dilakukan sedini mungkin sejak anak masih dalam 

kandungan (Departemen Kesehatan RI, 2005). 

Masa anak, khususnya masa di bawah lima tahun, merupakan masa 

kritis dalam proses tumbuh kembang manusia (Departemen Kesehatan RI, 

1994). Hal ini karena masa ini merupakan masa paling cepat untuk 

pertumbuhan dan perkembangan otak, di samping pada masa kandungan 

(Widjaja dalam: Muwakhidah dan Zulaekah, 2004). Jika usia ini tidak dikelola 

dengan baik, apalagi kondisi gizinya buruk, dikemudian hari kemungkinan 

akan terjadi gangguan tumbuh kembang dan selanjutnya akan sulit terwujud 
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perbaikan kualitas bangsa. Salah satu cara untuk mewujudkan harapan 

tersebut adalah dengan mengenalkan makanan bergizi dan pola makan yang 

sehat kepada bayi dan balita (Muwakhidah dan Zulaekah, 2004). 

Sementara itu pola makan yang tidak sama dan dipengaruhi oleh 

banyak hal akan menimbulkan perbedaan asupan makanan yang diterima 

oleh anak balita perbedaan pola makan tersebut tentu akan menyebabkan 

status gizi anak balita yang tidak sama pula. Risiko untuk memiliki status gizi 

kurang pada anak balita dengan pola makan kurang baik adalah tujuh belas 

kali lebih tinggi dari pada anak balita dengan pola makan baik (Himawati 

dalam:  Hidayati, 2001). 

Menurut Dep Kes 2004 dalam Nenci dan Arifin (2008) pada tahun 

2003 terdapat sekitar 27,5% (5 juta balita kurang gizi). 19,2% dalam tingkat 

gizi kurang, 8,3% juta anak gizi buruk. Sedang pada Provinsi Jawa Tengah 

Presentasi Gizi Baik 80,45%, gizi kurang 15,13% dan gizi buruk 1,88%. Dan 

untuk Kabupaten Pekalongan presentasi gizi baik 76,55%, gizi kurang 

19,85% dan gizi buruk 2,60%. (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 

2005). 

Desa Bulaksari terdiri atas 4 dusun, memiliki 5 Posyandu dengan populasi 

anak balita 318 anak. Dari semua balita, jumlah yang datang dan ditimbang 

79,87%. Anak balita dengan status gizi baik sebanyak 80.70%. Status gizi 

kurang 5,90% dan status gizi buruk 0,78%. Dari penimbangan yang dilakukan 

per Januari sampai dengan Desember 2006 Desa Bulaksari termasuk salah 

satu desa yang anak balitanya ditimbang berada di bawah garis titik dan di 

bawah garis merah yang banyak. (UPGK Posyandu FIII/Gizi, Desa Bulaksari, 

2006). Berdasarkan data tersebut penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

hubungan antara pola asupan makanan dan status gizi anak balita di Desa 

Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. 

 

B. Perumusan Masalah  

Adakah hubungan antara pola makan dan status gizi anak balita di 

Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara pola makan dan status gizi anak balita di 

Desa Bulaksari, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan. 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pola makan anak balita  

b. Mengetahui status gizi anak balita berdasarkan Berat Badan menurut 

Umur (BB/U). 

c. Mengetahui hubungan antara pola makan dan status gizi anak balita. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Memberi masukan bagi kader gizi sebagai bahan pertimbangan dalam 

merencanakan penyuluhan gizi. 

2. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


