
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan, 

dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajad 

kesehatan yang setinggi-tingginya. Pembangunan kesehatan pada periode 

2015-2019 adalah Program Indonesia Sehat dengan sasaran meningkatkan 

derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan 

pemberdayaan masyarakat (Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes RI), 

2015). 

Perkembangan masalah gizi di Indonesia semakin kompleks baik 

persoalan  kekurangan gizi maupun kelebihan gizi. Anak yang menderita gizi 

kurang akan mengalami gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan 

mental, dimana anak mempunyai IQ  lebih rendah dan mudah terserang 

infeksi (Departemen Kesehatan (Depkes), 2007). Anak-anak usia 2-5 tahun 

merupakan  kelompok yang rentan karena terdapat pertumbuhan yang cepat 

sehingga membutuhkan zat gizi yang lebih banyak (Wardlaw and Hampl, 

2007). Anak usia 2-5 tahun  merupakan periode keemasan (golden age) dalam 

proses perkembangan, yang artinya pada usia tersebut aspek kognitif, fisik, 

motorik, dan psikososial seorang anak berkembangan secara pesat (Zaviera & 

Ferdinand, 2008). Anak usia 2-5 tahun apabila kekurangan  zat gizi maka akan 

terjadi gangguan gizi atau kesehatannya (Notoatmodjo, 2007). 

Kekurangan gizi disebabkan kemiskinan, kurangnya persediaan pangan, 

kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi seimbang (Almatsier, 2010). 

Kurangnya pengetahuan orang tua, khususnya ibu merupakan salah satu 

penyebab terjadinya kekurangan gizi pada balita (Frost & Michelle, 2005). 

Pengetahuan dan sikap ibu akan mempengaruhi asupan makanan yang 

ada di dalam keluarga terutama anak ( Rakhmawati, 2014 ). Ibu yang 

berpendidikan dapat menerima berbagai informasi dari luar dan meningkatkan 
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pemahaman dan pengetahuan termasuk tentang pola asuh anak ( Sartika, 

2010). 

Hasil penelitian Astuti ( 2013 ) menunjukkan tidak adanya hubungan 

antara tingkat pendidikan ibu dengan status gizi anak. Tidak adanya hubungan 

pendidikan dengan status gizi dapat dikarenakan perkembangan teknologi 

yang ada saat ini. Ibu dengan tingkat pendidikan rendah dengan adanya 

perkembangan teknologi saat ini dapat dengan mudah mengakses informasi 

dari berbagai media, sehingga mereka dapat meningkatkan pengetahuannya. 

Di Indonesia, tercatat 4,5% dari 22 juta balita atau 900 ribu balita 

mengalami gizi kurang atau gizi buruk dan mengakibatkan lebih dari 80% 

kematian anak (Kemenkes RI, 2012). Hasil Riskesdas 2013 dibandingkan 

tahun 2010, pravelensi gizi kurang meningkat dari 17,9 % menjadi 19,6 % dan 

gizi buruk meningkat dari 4,9% menjadi 5,7% , stunting (balita pendek) juga 

meningkat dari 36,8% menjadi 37,2%. Di Jawa Tengah dari 2.736.543 balita 

yang tercatat, ada 481.632 balita (17,6%) yang mengalami gizi buruk dan gizi 

sedang (Kemenkes RI, 2015). 

Kualitas tumbuh kembang balita sangat ditentukan oleh pemenuhan zat 

gizi. Kebutuhan  zat gizi anak pada usia 2-5 tahun meningkat karena masih 

berada pada masa pertumbuhan cepat dan aktivitasnya semakin meningkat 

serta anak sudah mempunyai pilihan terhadap makanan dan jajanan yang 

disukai. Jumlah dan variasi makanan harus mendapatkan perhatian secara 

khusus dari ibu atau pengasuh anak agar memilih makanan yang bergizi 

seimbang (Kemenkes RI, 2014). 

Kekurangan asupan zat gizi makro rentan pada usia 2-5 tahun. 

Kekurangan asupan zat gizi makro pada tahap kronis akan tercermin pada 

status gizi yang kurang. Gizi kurang pada anak usia 2-5 tahun disebabkan 

karena pada usia ini anak sudah  tidak mendapat air susu ibu (ASI) dari 

ibunya, sehingga pemenuhan zat gizi mutlak harus didapat dari asupan 

makanan harian dan biasanya sudah mempunyai selera khusus terhadap cita 

rasa dan kesukaan makanan (Vijayaraghavan, 2008). 
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Asupan makan yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan mempengaruhi 

status gizi. Masalah gizi yang sering dihadapi anak usia 2-5 tahun diantaranya 

Kekurangan Energi Protein (KEP) (Sulistyoningsih, 2011). Asupan zat gizi 

makronutrien dalam tubuh akan menghasilkan energi yang diperlukan oleh 

tubuh untuk memenuhi kebutuhan energi basal, menunjang proses 

pertumbuhan dan untuk aktivitas sehari-hari. Energi dapat diperoleh dari 

protein, lemak, dan  karbohidrat yang ada di dalam bahan  makanan. Anak 

usia 2-5 tahun yang kekurangan atau kehilangan energi dalam jangka lama 

akan  menyebabkan status gizi yang menurun dan berlanjut menjadi gizi 

buruk (Soediatama, 2010). 

Hasil studi pendahuluan pada tanggal 12 Mei 2015, berdasarkan rekap 

data kader di Posyandu Gonilan dari 70 anak usia 2-5 tahun terdapat 1,4 % 

yang dibawah garis merah. Keadaan ini mencerminkan bahwa gizi kurang dan 

gizi buruk tinggi. Berdasarkan survei konsumsi pangan yang dilakukan 

peneliti, mayoritas anak usia 2-5 tahun di Gonilan menyukai jajanan berupa 

chiki-chiki, permen, es dan lain-lain. Kebanyakan  makanan ini rendah energi 

dan protein dan kaya bahan-bahan aditif. Selain itu, hasil wawancara dengan 

15 ibu di posyandu  gonilan kartasura, 9 diantaranya tidak memahami tentang 

pemberian makanan gizi seimbang pada balita, mereka juga disibukkan 

dengan pekerjaannya, sehingga waktu untuk memperhatikan  makanan untuk 

balita lebih sedikit, dan dimungkinkan berpengaruh pada perilaku ibu dalam 

pemberian  makanan gizi seimbang kurang baik. Berdasarkan uraian di atas 

maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui hubungan antara 

pengetahuan ibu tentang gizi seimbang dengan asupan zat gizi makro pada 

anak usia 2-5 tahun di Posyandu Gonilan Kartasura. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang diatas, rumusan masalah  penelitian adalah : 

“Apakah ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang gizi seimbang dan 

asupan zat gizi makro pada anak usia 2-5 tahun di Posyandu Gonilan 

Kartasura?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu tentang gizi 

seimbang dan asupan zat gizi makro pada anak usia 2-5 tahun di 

Posyandu Gonilan Kartasura. 

2. Tujuan Khusus 

Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu tentang gizi 

seimbang dengan asupan protein, asupan lemak dan asupan 

karbohidrat pada anak usia 2-5 tahun di Posyandu Gonilan Kartasura. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritik 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai 

adanya hubungan antara pengetahuan ibu tentang gizi seimbang dan 

asupan zat gizi makro pada anak usia 2-5 tahun di Posyandu Gonilan 

Kartasura. 

2. Manfaat Aplikatif 

a. Bagi Puskesmas, hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan dalam 

upaya meningkatkan derajat kesehatan melalui penyuluhan tentang 

perilaku orang tua dalam pemberian makanan pada anak usia 2-5 tahun. 
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b. Bagi keluarga terutama yang memiliki anak usia 2-5 tahun di Posyandu 

Gonilan Kartasura dapat mengetahui bahwa asupan zat gizi yang benar 

dapat memegang peranan utama untuk meningkatkan status gizi balita. 

c. Sebagai rujukan yang memperkaya hasil jawaban terhadap fenomena 

yang terjadi di masyarakat,serta pendekatan yang bervariasi bagi 

penelitian selanjutnya. 


