
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masa balita adalah masa yang sangat penting dan perlu diperhatian 

karena pada masa ini berlangsung proses tumbuh kembang yang sangat 

pesat. Perilaku pemberian makan adalah salah satu faktor yang berkaitan 

dengan tumbuh kembang anak. Peran orangtua dalam proses pengasuhan 

sangat penting, pemberian nutrisi yang lengkap dan seimbang dapat menjadi 

dasar untuk tumbuh kembang anak yang optimal (Fikawati,Syafiq, Karima 

;2015). 

Kebutuhan gizi pada setiap balita berbeda tergantung pada usia dan 

kecepatan pertumbuhan, aktifitas fisik, efisiensi penyerapan, dan utilisasi 

makanan. Pertumbuhan dan perkembangan yang sehat tergantung pada 

asupan zat gizi yang diberikan. Makanan yang diberikan harus berfungsi 

dengan baik, terutama sebagai energi  untuk aktifitas otot, membentuk 

jaringan baru, serta memberikan rasa enak dan kenyang pada anak. 

Asupan zat gizi mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan anak 

dari masa bayi hingga remaja. Diet seimbang tidak hanya berpengaruh 

terhadap pertumbuhan, tetapi juga berfungsi sebagai imunitas, penunjang 

kemampuan intelektual dan pembentuk emosional. Semua makanan yang 

dikonsumsi harus bisa memenuhi kebutuhan gizi sehari. (Susetyowati. 

2016). 

Pemberian makan yang baik sejak lahir hingga usia lima tahun 

merupakan salah satu upaya mendasar untuk menjamin kualitas tumbuh 
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kembang sekaligus memenuhi hak anak. Menurut World Health 

Organization (WHO) lebih dari 50% penyebab kematian pada anak terkait 

dengan keadaan gizi kurang, dan dua pertiga diantara kematian tersebut 

terkait dengan praktik pemberian makan yang kurang tepat. Keadaan 

masalah gizi ini dapat membuat keadaan tubuh menjadi lemah, gagal 

tumbuh dan lebih sering sakit, oleh karena itu upaya mengatasi masalah gizi 

pada anak balita melalui pemberian makan yang baik dan benar sejak bayi 

(Hadi, 2005). 

Masalah gizi di Indonesia yang terbanyak meliputi gizi kurang atau 

yang mencakup susunan hidangan yang tidak seimbang maupun konsumsi 

keseluruhan yang tidak mencukupi kebutuhan tubuh. Seorang anak balita 

dikatakan mengalami keadaan gizi buruk jika berat badannya kurang dari -3 

standar deviasi berdasarkan nilai z-skor berdasarkan standar WHO. 

Sedangkan anak balita dikatakan mengalami gizi kurang, jika berat 

badannya kurang dari -2 sampai -3 standar deviasi berdasarkan nilai z-

skorstandar WHO. Banyak faktor penyebab gizi buruk seperti pendidikan 

orangtua, faktor budaya, kemiskinan. Salah satu peran orangtua 

bertanggung jawab atas pemenuhan nutrisi pada anak, keinginan orangtua 

untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak sering kali menjadi salah satu faktor 

praktik yang menyebabkan pemberian makan yang kurang tepat. Hal ini 

menimbulkan praktik yang berbeda-beda dalam melakukan pemberian 

makan pada anak. Praktik pemberian makan yang kurang tepat antara lain 

selalu memenuhi kemauan anak untuk mengonsumsi makanan yang anak 

inginkan, bahkan melakukan pemaksaan pada anak untuk mau 

mengonsumsi makanan tertentu (Bartlett, 2000). 
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Menurut data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2015 berdasarkan 

penimbangan  balita di Posyandu, ditemukan sebanyak 26.518 balita gizi 

buruk secara nasional. Sedangkan menurut hasil Riskesdas 2013 prevalensi 

gizi sangat kurus secara nasional pada balita sebesar 5,3%.Jika 

diestimasikan terhadap jumlah sasaran balita yang terdaftar di Posyandu 

yang melapor, maka perkiraan jumlah balita gizi buruk (sangat kurus) 

terdapat sebanyak sekitar 5,13% diseluruh Indonesia. 

Data Profil Kesehatan Indonesia secara Nasional tahun 2016 

persentase status gizi balita usia 0-59 bulan menurut BB/U di Jawa Tengah 

terdapat 3% kasus gizi buruk, 13,9% kasus gizi kurang dan 1,8% kasus gizi 

lebih.Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2014 

menunjukan dari 60.621 anak balita terdata, yang ditimbang di posyandu 

82,04% atau 49.736 anak balita. Hasil penimbangan menunjukkan 325 anak 

(0,65%) berada di Bawah Garis Merah (BGM) dan terdapat kasus gizi buruk 

sebanyak 10 anak. Sedangkan pada tahun 2015 angka kasus BGM 

meningkat menjadi 332 anak (0,70%) dan kasus gizi buruk meningkat 

menjadi 13 kasus dari tahun sebelumnya yang tercatat 10 kasus. Pada tahun 

2016 balita terdata sebanyak 60.183 anak balita. 49.169 anak balita (81,7%) 

ditimbang di Posyandu dan hasilnya 258 anak balita (0,5%) berada di Bawah 

Garis Merah (BGM). Angka kasus BGM pada tahun 2016 menurun dari 

tahun sebelumnya yang tercatat 332 anak, sedangkan kasus gizi buruk 

meningkat menjadi 18 kasus dari tahun sebelumnya yang tercatat 13 kasus. 

Berdasarkan penelitian pendahuluan pada bulan Januari 2018 di 

Posyandu Menur X dari 110 balita terdata, terdapat 49 balita yang datang 

ditimbang. Balita memiliki status gizi kurang sebesar 7,46% dan balita 
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memiliki status gizi lebih sebesar 11,94%. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan bidan desa, salah satu faktor yang mempengaruhi status gizi balita di 

Posyandu Menur X adalah perilaku pemberian makan. Dalam praktiknya ibu 

lebih mengutamakan makanan kesukaan anak dan rasa kenyang yang 

dirasakan anak, sehingga ibu mengabaikan nilai gizi dari makanan yang 

dikonsumsi anak. Berdasarkan data tersebut peneliti tertarik meneliti lebih 

jauh mengenai gambaran perilaku pemberian makan dan status gizi anak 

balita di Posyandu Menur X Makam Haji Kecamatan Kartasura 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat ditarik rumusan 

masalah penelitian ini adalah gambaran perilaku pemberian makan dan 

status gizi anak balita di Posyandu Menur X Makam Haji Kecamatan 

Kartasura 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan 

diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 

perilaku pemberian makan dan status gizi anak balita di Posyandu Menur 

X Makam Haji Kecamatan Kartasura 

2.  Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan perilaku pemberian makan orangtua di Posyandu 

Menur X Makam Haji Kecamatan Kartasura. 

b. Mendeskripsikan status gizi anak balita di Posyandu Menur X Makam 

Haji Kecamatan Kartasura. 

 



 
 
 

   5 
 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang 

pengaruh perilaku pemberian makan orangtua serta pengalaman ilmiah 

di lapangan mengenaistatus gizi anak balita. 

2. Bagi Posyandu 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikaninformasi yang 

bermanfaat bagi Posyandu dan pihak terkait mengenai gambaran 

tentang perilaku pemberian makan danstatus gizi anak balita. 

3. Bagi Orangtua 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi 

tentang perilaku pemberian makandan status gizi anak balita. Sehingga 

dapat meningkatkan kesadaran orangtua dalam  menerapkan perilaku 

pemberian makan yang tepat terhadap putra-putrinya dimasa yang akan 

datang. 

 

 

 

 

 


