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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Gizi kurang menjadi salah satu masalah gizi utama di Indonesia 

sehingga pemerintah menekankan Program Indonesia Sehat dengan sasaran 

meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya 

kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan 

finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan dalam pembangunan kesehatan 

periode 2015-2019. Salah satu sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah 

meningkatnya status kesehatan gizi ibu dan anak (Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional, 2014). 

Prevalensi gizi kurang pada balita berdasarkan indeks berat badan 

menurut umur (BB/U) di Indonesia memberikan gambaran yang fluktuatif dari 

18,4% pada tahun 2007, menurun menjadi 17,9% pada tahun 2010, kemudian 

meningkat lagi menjadi 19,6% pada tahun 2013. Prevalensi balita gizi kurang 

di Jawa Tengah sebesar 17,8% (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 

2016).  

Di wilayah Kota Surakarta masih ditemukan kasus gizi kurang yaitu 

sebesar 1,2%. Status gizi balita bersifat fluktuatif, hal tersebut dipengaruhi 

oleh pola asupan makanan bergizi dan penyakit penyerta misalnya diare, 

kecacingan, demam berdarah, thypus abdominalis dan lain-lain. Oleh karena 
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itu masih diperlukan upaya untuk meningkatkan status gizi bayi dan balita 

(Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2015).  

Masalah gizi pada balita dipengaruhi oleh dua faktor yaitu penyebab 

langsung dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung antara lain asupan 

makanan dan penyakit infeksi. Bila balita tidak mendapat asupan makanan 

yang baik dan cukup, maka akan menyebabkan rendahnya daya tahan tubuh 

balita sehingga mudah terserang penyakit infeksi. Sedangkan penyebab tidak 

langsung antara lain ketersediaan pangan dalam rumah tangga, pola 

pengasuhan anak, serta jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan. 

Ketersediaan pangan dapat disebabkan oleh tingkat pendapatan keluarga yang 

mempengaruhi daya beli keluarga terhadap pangan. Pola pengasuhan anak 

dalam pemberian makan sehari-hari ditentukan oleh tingkat pendidikan ibu 

dan pengetahuan ibu tentang gizi balita. Sebagian besar kejadian gizi kurang 

dapat dihindari apabila ibu sebagai orang yang paling dekat dengan anak 

mempunyai pengetahuan yang cukup tentang gizi. Pengetahuan minimal yang 

harus diketahui oleh seorang ibu adalah tentang kebutuhan gizi, cara 

pemberian makan, jadwal pemberian makan pada balita, sehingga akan 

menjamin anak dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal. Pada keluarga 

dengan tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu yang rendah sering kali 

anaknya harus puas dengan makanan seadanya yang tidak memenuhi 

kebutuhan gizi balita (Supariasa, 2015).  

Gizi kurang pada balita menyebabkan balita tidak memperoleh 

kecukupan zat gizi yang diperlukan oleh tubuhnya untuk tumbuh dan 
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berkembang. Dampak yang ditimbulkan dari gizi kurang pada balita antara 

lain dapat mengakibatkan daya tahan tubuh rendah sehingga tubuh mudah 

terserang penyakit infeksi, tumbuh kembang balita tidak optimal, keterbatasan 

fisik dan kognitif, dan tingkat kecerdasan menurun (Dwijayanthi, 2011).  

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan di Puskesmas Gajahan, 

dari petugas gizi diperoleh data pada bulan Januari sampai dengan bulan 

Desember tahun 2016 terdapat 50 anak balita mengalami gizi kurang 

berdasarkan indeks BB/U. Anak yang mengalami gizi kurang tersebut 

memiliki riwayat penyakit infeksi seperti batuk, penyakit pernapasan lainnya 

dan diare, status ekonomi orang tua yang rendah dan asupan makanan yang 

tidak seimbang. Selama ini belum pernah dilakukan penelitian tentang 

pengaruh pengetahuan ibu tentang gizi dan pola pemberian makan pada balita 

dengan kejadian gizi kurang pada balita di wilayah kerja Puskesmas Gajahan 

Surakarta. Penelitian sangat penting dilakukan supaya dapat diketahui dengan 

pasti seberapa besar pengaruh pengetahuan ibu tentang gizi dan pola 

pemberian makan pada balita dapat menyebabkan gizi kurang pada balita 

sehingga dapat dilakukan upaya promosi kesehatan untuk menurunkan angka 

gizi kurang pada balita.  

 

B. Rumusan Masalah 

Pertumbuhan fisik, mental, dan intelektual manusia dipengaruhi oleh 

pertumbuhan pada masa balita. Masa balita merupakan periode emas untuk 

tumbuh dan berkembang. Makanan yang bergizi memiliki peran besar untuk 
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kehidupan anak pada masa itu.  Oleh sebab itu, diperlukan gizi yang baik dan 

cukup untuk menunjang pertumbuhan yang optimal. Kecukupan gizi anak 

dapat dilihat dari status gizinya, jika status gizi anak kurang maka gizi yang 

diperlukan untuk tumbuh kembang anak juga kurang sehingga mengakibatkan 

tumbuh kembang yang tidak maksimal. Kurangnya pengetahuan ibu tentang 

gizi dan kesehatan merupakan salah satu penyebab kekurangan gizi pada 

balita. Penyebab lain terjadinya gizi kurang adalah pola makan yang tidak 

sesuai dengan kebutuhan tubuh balita. 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, 

maka rumusan masalah penelitian yang dapat diangkat adalah “ Apakah ada 

pengaruh pengetahuan ibu tentang gizi dan pola pemberian makan pada balita 

dengan kejadian gizi kurang pada balita di wilayah kerja Puskesmas Gajahan 

Surakarta?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh 

pengetahuan ibu tentang gizi dan pola pemberian makan pada balita 

dengan kejadian gizi kurang pada balita di wilayah kerja Puskesmas 

Gajahan Surakarta.  
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2. Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain :  

a. Mengetahui pengetahuan ibu tentang gizi pada kelompok kasus (balita 

dengan gizi kurang) di wilayah kerja Puskesmas Gajahan Surakarta. 

b. Mengetahui pengetahuan ibu tentang gizi pada kelompok kontrol 

(balita dengan gizi baik) di wilayah kerja Puskesmas Gajahan 

Surakarta.  

c. Mengetahui pola pemberian makan pada pada kelompok kasus di 

wilayah kerja Puskesmas Gajahan Surakarta. 

d. Mengetahui pola pemberian makan pada pada kelompok kontrol di 

wilayah kerja Puskesmas Gajahan Surakarta. 

e. Mengetahui berapa besar resiko pengetahuan ibu tentang gizi terhadap 

kejadian gizi kurang pada balita di wilayah kerja Puskesmas Gajahan 

Surakarta. 

f. Mengetahui berapa besar resiko pola pemberian makan terhadap 

kejadian gizi kurang pada balita di wilayah kerja Puskesmas Gajahan 

Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :  

1. Peneliti 

Menambah pengetahuan peneliti terkait faktor penyebab gizi 

kurang khususnya pengetahuan ibu dan pola pemberian makan pada balita 



 6 

sehingga bisa digunakan sebagai acuan dalam pengembangan keilmuan 

khususnya ilmu keperawatan anak.  

2. Institusi Pendidikan  

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa 

keperawatan dan menjadi data awal untuk pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

3. Profesi Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan 

dan masukan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang optimal dan 

pemulihan balita dengan gizi kurang. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Penelitian ini benar-benar dilakukan oleh penulis dan belum pernah 

dilakukan penelitian sebelumnya. Penelitian sejenis yang ditemukan oleh 

penulis antara lain :  

1. Putri, Sulastri, dan Lestari (2015) dengan judul “Faktor-Faktor Yang 

Berhubungan Dengan Status Gizi Anak Balita”. Desain penelitian survey 

analitik desain cross-sectional study. Teknik pengambilan sampel dengan 

simple random sampling. Variabel dependen pada penelitian ini yaitu 

status gizi anak balita dan variabel independen adalah tingkat pendidikan 

ibu, tingkat pengetahuan ibu, jenis pekerjaan ibu, pendapatan keluarga, 

jumlah anak dan pola asuh ibu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
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faktor pekerjaan ibu merupakan faktor yang paling berhubungan dengan 

status gizi anak balita. 

2. Kartiningrum (2015) dengan judul “Faktor Risiko Kejadian Gizi Kurang 

Pada Balita di Desa Gayaman Kecamatan Mojoanyar Mojokerto”. Jenis 

penelitian analitik observasional dengan pendekatan case–control. Jumlah 

sampel yang digunakan sebanyak 20 orang sebagai kelompok kasus dan 

20 sebagai kelompok kontrol. Variabel independen (variable bebas) antara 

lain riwayat penyakit infeksi, riwayat pemberian ASI eksklusif dan inisiasi 

menyusui dini (IMD). Variabel dependen (variable terikat) yaitu kejadian 

gizi kurang pada balita. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riwayat 

penyakit infeksi, riwayat pemberian ASI ekslusif, dan inisiasi menyusui 

dini merupakan faktor resiko terhadap kejadian gizi kurang pada balita 

serta riwayat penyakit infeksi merupakan faktor yang paling dominan.   

3. Lestari, Haryati, dan Budiyati (2013) dengan judul “Pengaruh Pemberian 

Makan Balita Dan Pengetahuan Ibu Terhadap Status Gizi Balita Di 

Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang Kota Semarang”. Jenis 

penelitian kuantitatif dengan bentuk korelasional, metode digunakan 

crossectional. Populasi penelitian ini adalah balita di Kelurahan Mateseh 

sebanyak 82 balita. Teknik pengambilan sampel dengan purposive 

sampling sebanyak 41 balita. Penelitian ini menunjukkan hasil ada 

hubungan antara praktek pemberian makan balita dengan status gizi balita 

dengan nilai p sebesar 0,001. Tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu 

dengan status gizi balita dengan nilai p sebesar 0,282. 


