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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Balita termasuk kelompok rawan gizi yang mudah menderita 

kelainan gizi karena kekurangan makanan yang dibutuhkan. Status gizi 

pada anak balita merupakan masalah yang sangat penting untuk 

diperhatikan oleh kita semua terutama orang tua dan tenaga kesehatan. 

Keadaan gizi yang baik dan sehat pada masa balita merupakan fondasi 

penting bagi kesehatannya di masa depan karena kekurangan gizi yang 

terjadi pada masa tersebut dapat mengakibatkan terganggunya 

pertumbuhan dan perkembangan anak selanjutnya. Masalah gizi yang 

dihadapi Indonesia saat ini adalah masalah gizi kurang dan masalah gizi 

lebih (Ariani, 2017) 

Konsumsi makanan memegang peranan penting dalam 

pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak sehingga konsumsi makanan 

berpengaruh besar terhadap status gizi anak untuk mencapai pertumbuhan 

fisik dan kecerdasan anak. Timbulnya gizi kurang bukan saja karena 

makanan yang kurang tetapi juga karena penyakit (Marmi & Kukuh, 

2012). Secara garis besar, kebutuhan gizi ditentukan oleh usia, jenis 

kelamin, aktivitas, berat badan dan tinggi badan. Antara asupan zat gizi 

dan pengeluarannya harus ada keseimbangan sehingga diperoleh status 
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gizi yang baik. Status gizi balita dapat diukur menggunakan indeks 

antropometri yaitu BB/U, TB/U dan BB/TB. 

Badan kesehatan dunia memperkirakan bahwa 54% kematian anak 

disebabkan oleh keadaan gizi yang buruk. Di Indonesia, saat ini tercatat 

4,5% dari 22 juta balita atau 900 ribu balita di Indonesia mengalami gizi 

kurang atau gizi buruk dan mengakibatkan lebih dari 80% kematian anak 

(Kemenkes, 2012). Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 

(RISKESDAS) tahun 2013 terjadi peningkatan prevalensi berat kurang 

(underweight) yaitu 18,4% tahun 2007 dan 19,6 % tahun 2013. Perubahan 

ini terjadi pada gizi buruk yaitu 5,4% di tahun 2007 dan 5,7% tahun 2013. 

Sedangkan prevalensi gizi kurang meningkat sebesar 0,9% dari 13% pada 

tahun 2007 menjadi 13,9% tahun 2013. 

 Berdasarkan hasil pengumpulan data selama tahun 2014, jumlah 

gizi buruk dengan indikator berat badan menurut tinggi badan sebanyak 

3.942 balita atau 0,16% dari jumlah balita yang ada di Jawa Tengah pada 

tahun 2014 (Dinkes Jawa Tengah, 2014). 

Kabupaten Sukoharjo terdapat peningkatan prevalensi balita 

dengan status gizi sangat kurus dari 0,02% pada tahun 2015 menjadi 

0,04% pada tahun 2016 (Dinkes Sukoharjo, 2016). 

Kecamatan Mojolaban pada tahun 2016 dilaporkan ada sebanyak 

6622 balita, dengan balita yang ditimbang sebanyak 4614 balita. Tercatat 

0,56% balita dengan gizi buruk, 6,26% balita dengan status gizi kurang, 
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90,01% balita gizi baik dan 3,16% balita dengan status gizi lebih dengan 

indikator berat badan menurut umur (Puskesmas Mojolaban, 2016). 

Menurut Supariasa (2014) banyak faktor yang mempengaruhi 

status gizi balita salah satunya adalah asupan nutrisi. Secara langsung 

asupan nutrisi dapat mempengaruhi status gizi balita, hal ini terjadi apabila 

asupan makanan atau nutrisi yang diberikan kepada balita tidak sesuai 

dengan kebutuhan dan tidak seimbang dalam pemberiannya akan 

mengakibatkan balita mengalami gizi lebih, kurang bahkan gizi buruk 

(Almatsier, 2009). 

Berdasarkan fenomena di atas peneliti ingin melihat gambaran 

asupan nutrisi dan status gizi pada anak balita di desa Joho Kecamatan 

Mojolaban Kabupaten Sukoharjo, karena berdasarkan hasil survey yang 

dilakukan di desa tersebut pada bulan April 2017 terdapat 32 balita dengan 

status gizi kurang dan 2 anak dengan status gizi buruk serta asil observasy 

yang dilakukan pada tanggal 20 Agustus  2017 dari 5 ibu yang peneliti 

temui 3 diantaranya mengatakan anak susah makan dan tidak mau makan 

sayur.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran latar belakang di atas, peneliti 

merumuskan masalah “Bagaimana Gambaran Asupan Nutrisi dan Status 

Gizi Balita di Desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Mengetahui tentang gambaran asupan nutrisi dan status gizi balita di 

desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mengetahui gambaran status gizi balita di desa Joho Kecamatan 

Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 

b. Mengetahui gambaran jenis asupan nutrisi yang balita konsumsi di 

desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 

c. Mengetahui gambaran jumlah asupan nutrisi balita di desa Joho 

Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 

d. Mengetahui gambaran frekuensi makan sehari- hari balita di desa 

Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan keperawatan khususnya 

keperawatan anak mengenai asupan nutrisi dan status gizi balita. 

2. Manfaat praktis  

a. Masyarakat 

Memberikan masukan kepada masyarakat khususnya ibu-ibu yang 

mempunyai anak balita agar memperhatikan status gizi balitanya 
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sehingga anak dapat tumbuh dengan baik agar pertumbuhannya 

dapat optimal. 

b. Puskesmas 

Sebagai tambahan serta masukan kepada pihak pelayanan 

kesehatan yaitu Puskesmas untuk memberikan informasi dalam 

upaya menurunkan prevalensi gizi kurang di Wilayah Puskesmas 

Mojolaban. 

c. Peneliti  

Peneliti dapat menambah pengetahuan dan memperoleh 

pengalaman bagi diri peneliti dalam melakukan penelitian ini.  

d. Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan 

masukan bagi peneliti selanjutnya berhubungan dengan asupan 

nutrisi dan status gizi anak balita. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Sejauh ini penulis belum menjumpai adanya studi yang dilakukan, dari 

hasil penelusuran melalui search engine/ internet, didapatkan hasil 

penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini dan sebagai bahn 

acuan adalah: 

1. Hara (2014) “Perilaku Asupan Nutrisi Balita Berhubungan dengan 

Perubahan Status Gizi dari Balita Kurang Gizi yang Mendapat 

Program PMT-P, Puskesmas Kawangu Sumba Timur” Penelitian ini 
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menggunakan rancangan penelitian  cross sectional yang 

menghubungkan antara perilaku asupan nutrisi balita dengan 

perubahan status gizi dari anak balita. sampel penelitian ini adalah 

semua anak balita anak balita dengan gizi kurang yang menerima 

makanan tambahan di posyandu di wilayah kerja Puskesmas 

Kawanguang. Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam metode 

penelitian serta teknik pengambilan sampling. 

2. Purwaningrum (2012) “Hubungan Antara Asupan Makanan Dan 

Status Kesadaran Gizi Keluarga Dengan Status Gizi Balita Di Wilayah 

Kerja Puskesmas Sewon I, Bantul”. Jenis penelitian ini adalah 

observasional analitik dengan rancangan penelitian cross sectional. 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah  cluster random 

sampling dengan jenis proporsional sampling. Analisis data bivariat 

dengan menggunakan uji Chi-Square. Perbedaan dengan penelitian ini 

adalah dalam tempat penelitian, jumlah sampel metode penelitian dan 

variable penelitian. 

3. Perdani (2016) “Hubungan Praktik Pemberian Makan dengan Status 

Gizi Anak Usia 3-5 Tahun di Pos Gizi Desa Tegal Kunir Lor Mauk”. 

Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif korelasi dengan 

menggunakan pendekatan cross sectional. Sampel dalam penelitian ini 

adalah semua balita usia 3-5 tahun dengan status gizi kurang.. 

Perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam metode penelitian serta 

teknik pengambilan sampling. 


