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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Status gizi pada masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Kondisi 

sosial ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi 

status gizi. Bila kondisi sosial ekonomi baik maka status gizi diharapkan 

semakin baik. Status gizi anak balita akan berkaitan erat dengan kondisi 

sosial ekonomi keluarga (orang tua), antara lain pendidikan orang tua, 

pekerjaan orang tua, jumlah anak orang tua, pengetahuan dan pola asuh ibu 

serta kondisi ekonomi orang tua secara keseluruhan (Supariasa, 2002). 

Gizi kurang merupakan salah satu permasalahan gizi di Indonesia yang 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah karena jumlah asupan 

pangan yang bermutu, faktor lingkungan, tingkat pendidikan, sosial ekonomi, 

dan adanya faktor infeksi (penyakit). Permasalahan ini masih menunjukkan 

angka yang cukup tinggi, berdasarkan laporan prevalensi gizi kurang secara 

Nasional tahun 2013 masih sebesar 19,6%, hal ini menunjukkan belum 

tercapainya target pemerintah dalam menurunkan prevalensi gizi dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) di bidang 

kesehatan tahun 2010-2014, yang menetapkan salah satu sasaran 

pembangunan yang akan dicapai adalah menurunkan prevalensi gizi kurang 

menjadi setinggi-tingginya 15% (Riskesdas, 2013). 

Status gizi balita merupakan salah satu indikator gizi masyarakat dan 

bahkan telah dikembangkan menjadi salah satu indikator kesehatan dan 

kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan bayi dan balita merupakan 

kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai penyakit. Balita merupakan 
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masa dimana terjadinya proses pertumbuhan dan perkembangan dengan 

cepat, dengan hal tersebut balita membutuhkan asupan gizi berkualitas baik 

dan seimbang, karena pada masa inilah terjadi banyak aktifitas yang 

tentunya tinggi. Jika kebutuhan gizi balita tidak terpenuhi, maka dikwatirkan 

tidak tercapainya pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Hal 

tersebut dapat menyebabkan masalah kekurangan gizi, yang selanjutnya 

dapat beresiko menurunkan derajat kesehatan (Depkes RI, 2002). 

Kasus gizi kurang perlu menjadi perhatian khusus karena dapat 

menghambat perkembangan fisik dan mental anak. Kasus gizi kurang 

berkaitan dengan peningkatan risiko kesakitan dan kematian serta 

terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan motorik dan mental. Balita 

yang mengalami gizi kurang memiliki risiko terjadinya penurunan 

kemampuan intelektual, produktivitas dan peningkatan risiko penyakit 

degeneratif dimasa mendatang. Hal ini dikarenakan anak balita dengan gizi 

kurang juga cenderung lebih rentan terhadap penyakit infeksi, begitu juga 

anak yang mengalami infeksi rentan terhadap status gizi kurang (BPPK, 

2010).  

Status gizi yang dipengaruhi oleh masukan zat gizi secara tidak 

langsung dipengaruhi oleh beberapa faktor. Diantaranya adalah karakteristik 

keluarga. Karakteristik keluarga khususnya ibu berhubungan dengan tumbuh 

kembang anak. Ibu sebagai orang yang terdekat dengan lingkungan asuhan 

anak ikut berperan dalam proses tumbuh kembang anak melalui zat gizi 

makanan yang diberikan. Karakteristik ibu ikut menentukan keadaan gizi 

anak diantaranya adalah umur ibu, pendidikan, status pekerjaan ibu dan 

paritas ibu (Depkes, 2000). 
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Umur yang baik bagi ibu untuk hamil adalah umur 20-35 tahun, karena 

pada umur yang kurang dari 20 tahun kondisi ibu masih dalam pertumbuhan, 

sehingga asupan makanan lebih banyak digunakan untuk mencukupi 

kebutuhan ibu sendiri. Selain itu juga secara fisik alat reproduksi pada ibu 

yang berumur kurang dari 20 tahun juga belum terbentuk secara sempurna. 

Pada umumnya rahimnya masih relatif sangat kecil dan tulang panggul 

belum cukup besar, keadaan ini dapat mengakibatkan gangguan atau 

terhambatnya pertumbuhan janin. Secara kejiwaan ibu yang berumur kurang 

dari 20 tahun keadaan emosinya masih labil. Pada umur lebih dari 35 tahun 

kondisi kesehatan ibu sudah menurun dan rentan terhadap penyakit, dimana 

penyakit tersebut dapat mengganggu peredaran darah ke plasenta sehingga 

berpengaruh terhadap pertumbuhan janin (Unicef, 2002). 

Pendidikan ibu merupakan modal utama dalam menunjang ekonomi 

keluarga juga berperan dalam penyusunan makan keluarga, serta 

pengasuhan dan perawatan anak. Bagi keluarga dengan tingkat pendidikan 

yang tinggi akan lebih mudah menerima informasi kesehatan khususnya 

bidang gizi, sehingga dapat menambah pengetahuanya dan mampu 

menerapkan dalam kehidupan sehari-hari (Depkes RI, 2005). 

Pengetahuan gizi dipengaruhi oleh beberapa faktor, disamping 

pendidikan yang pernah ditempuh, faktor lingkungan sosial dan frekuensi 

kontak dengan media masa juga mempengaruhi pengetahuan gizi. Salah 

satu sebab gangguan gizi adalah kurangnya pengetahuan gizi atau kemauan 

untuk menerapkan informasi tentang gizi dalam kehidupan sehari hari 

(Suharjo, 2003). 
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Pada masa sekarang ini jumlah wanita yang terlibat dalam kegiatan 

ekonomi sebagai tenaga kerja aktif makin meningkat dan terbesar dalam 

semua sektor pekerjaan. Diantaranya pertanian, industri, jasa dan lain-lain. 

Salah satu dampak negatif yang dikhawatirkan timbul sebagai akibat dari 

keikutsertaan ibu-ibu pada kegiatan diluar rumah adalah keterlantaran anak 

terutama anak balita. Padahal masa depan kesehatan anak dipengaruhi oleh 

pengasuhan dan keadaan gizi sejak usia bayi. Usia bayi sampai anak 

berumur 5 tahun merupakan usia penting. Karena pada umur tersebut anak 

belum dapat melayani kebutuhan sendiri dan bergantung pada pengasuhnya 

(Karyadi, 2006). 

Paritas atau jumlah anak yang dilahirkan ibu sangat berkaitan dengan 

jarak kelahiran. Semakin tinggi paritasnya, maka semakin pendek jarak 

kelahirannya. Hal ini dapat membuat seorang ibu belum cukup waktu untuk 

memulihkan kondisi tubuhnya. Setelah melahirkan ibu belum dapat pulih 

sempurna dan termasuk juga sistem sirkulasi, sehingga jika dalam uterus 

terdapat janin maka pertumbuhan dapat terhambat. Paritas yang tinggi dapat 

menyebabkan kondisi kesehatan ibu menurun dan sering mengalami kurang 

darah, sehingga berpengaruh buruk pada kehamilan selanjutnya, selama 

hamil terjadi perdarahan lewat jalan lahir dan letak bayi sungsang (Unicef, 

2002). 

Asupan makan erat kaitannya dengan pemberian makanan pada anak 

balita. Hal ini harus diperhatikan baik dari jumlah maupun zat gizinya. 

Makanan yang diberikan hendaklah sehat dan bergizi. Hal ini sesuai dengan 

anjuran dalam al-qur’an untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan 

thoyiban (baik) sebagaimana disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 168, yang 
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artinya :”Hai sekalian manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik dari 

apa yang terdapat di bumi”, adapun dalam surat lain” Dan makanlah 

makanan yang halal lagi baik, dari apa yang Allah telah rezekikan 

kepadamu, dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu telah beriman 

kepadaNya” (QS. Al-Maidah:88). Yang disebut makanan pada ayat Al-

Baqarah dan Al-Maidah tersebut dapat dihubungkan dengan ayat lain, 

misalnya: “Daging hewan” (Surah Al-Nahl:5) yang tujuannya untuk 

menghindari penyakit hati, menguatkan otot-otot, menguatkan otak dan 

menghindari anemia. Menurut Herman Sudiman (2004) dalam Zumroti 

(2010) asupan dan keadaan gizi balita dipengaruhi oleh pola pengasuhan 

keluarga, karena pada balita masih tergantung dalam mendapatkan 

makanan.  

Berdasarkan data sekunder tahun 2014 yang diperoleh dari laporan 

bulanan balita gizi kurang Dinas Kesehatan Boyolali, angka prevalensi 

tertinggi kejadian gizi kurang untuk balita terdapat di Kecamatan Nogosari 

yaitu 4,46 %. Sedangkan prevalensi tertinggi di wilayah kerja puskesmas 

Nogosari yaitu Desa Tegal diri  sebesar 30,5%. Hal inilah yang mendorong 

peneliti untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hubungan antara 

karakteristik ibu dengan status gizi balita di Desa Tegal Giri Boyolali. 

 

 

 

 

 

 



 

6 
 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara karakteristik ibu dengan status gizi balita yang 

mempunyai jamkesmas di Desa Tegal Giri Kecamatan Nogosari Kabupaten 

Boyolali? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara karakteristik ibu dengan status gizi balita 

yang mendapat JAMKESMAS di Desa Tegal Giri Kecamatan Nogosari 

Kabupaten Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan karakteristik umur ibu 

b. Mendiskripsikan karakteristik pendidikan ibu 

c. Mendiskripsikan karakteristik pekerjaan ibu 

d. Mendiskripsikan karakteristik paritas ibu 

e. Mengetahui hubungan antara umur ibu dengan status gizi balita 

f. Mengetahui hubungan antara pendidikan ibu dengan status gizi 

balita. 

g. Mengetahui hubungan antara pekerjaan ibu denga status gizi balita. 

h. Mengetahui hubungan antara paritas ibu dengan status gizi balita. 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi  untuk 

melakukan penelitian sejenis atau penelitian lebih lanjut dengan 

menambah variabel lain. 

2. Bagi Desa Tegal Giri 

Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi status gizi pada balita. 

 

 


