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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Baduta adalah sebutan yang ditujukan untuk anak usia bawah dua 

tahun atau sekitar 0-24 bulan (Depkes RI, 2006). Masa ini menjadi begitu 

penting karena di masa inilah upaya menciptakan sumber daya manusia 

yang baik dan berkualitas. Apalagi 6 bulan terakhir kehamilan dan dua tahun 

pertama setelah melahirkan, biasanya disebut dengan masa masa 

keemasan dimana sel otak dalam perkembangan dan pertumbuhan yang 

optimal. Kekurangan gizi pada masa ini dapat menyebabkan gagal tumbuh 

dan berakibat buruk dimasa yang akan datang (Hadi, 2005). 

Kekurangan gizi banyak menimpa pada anak balita sehingga 

biasanya disebut juga dengan golongan rawan gizi. Gizi kurang berdampak 

langsung pada kesakitan bahkan sampai kematian, selain itu juga dapat 

berdampak pada pertumbuhan, perkembangan intelektual dan produktivitas 

serta dapat menghambat perkembangan otak sehingga dapat 

mempengaruhi kecerdasan (Adisasmito, 2008). 

Masalah gizi pada dasarnya adalah masalah yang timbul di dalam 

kesehatan masyarakat. Cara menanganinyapun tidak dapat hanya dengan 

medis dan pelayanan kesehatan saja. Timbulnya masalah gizi juga 

disebabkan oleh beberapa faktor, ada faktor langsung dan tidak langsung, 

faktor langsung seperti penyakit infeksi dan asupan makan sedangkan faktor 

tidak langsung seperti pelayanan kesehatan pola asuh ibu dan persediaan 

makanan dirumah (Supariasa dkk, 2010).  
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Pola asuh yang kurang dalam memberikan zat gizi yang adekuat dan 

seimbang, perawatan kesehatan dasar, higiene diri dan sanitasi lingkungan 

dapat mengakibatkan gangguan gizi pada balita. Pola asuh kesehatan dan 

makanan di tahun pertama kehidupan merupakan hal yang sangatlah 

penting untuk tumbuh kembang balita yang dapat meningkatkan status gizi 

(Santoso dkk, 2005).  

Pola asuh gizi bisa dilihat dari pola pemberian ASI, pola pemberian 

makanan dan pelayanan gizi. Pola asuh gizi dapat mempengaruhi asupan 

gizi anak. Faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan bayi salah satunya 

adalah pemberian ASI dan MP-ASI serta pelayanan kesehatan yang 

diberikan kepada anak. Pola makan yang paling baik sampai usia 2 tahun 

menurut hasil rekomendasi dari WHO dan Unicef yaitu menyusui dini dalam 

30 sampai 60 menit saat kelahiran pertama, pemberian ASI eksklusif sampai 

usia 6 bulan, diteruskan dengan pemberian makanan pendamping dari usia 

6 bulan serta meneruskan pemberian ASI hingga usia menginjak 2 tahun 

(Direktorat Bina Gizi Masyarakat, 2010). 

Pemberian ASI sangatlah penting dilakukan oleh para ibu 

dikarenakan ASI sangat kaya dengan sari makanan yang akan membantu 

dalam hal pertumbuhan sel otak dan perkembangan sistem saraf (Roesli, 

2000). ASI tetap diberikan sampai umur dua tahun tetapi ibu juga harus 

memperkenalkan makanan kepada bayi yang pertama dalam bentuk lumat, 

lembik dan makanan keluarga setelah bayi berumur satu tahun (Kemenkes 

RI, 2014). 

Pola asuh ibu tentang higiene dan sanitasi lingkungan yang kurang 

juga dapat berpengaruh terhadap keadaan anak salah satunya yaitu 



3 
 

keadaan kebersihan lingkungan yang kurang memadai dapat memungkinkan 

terjadinya beberapa jenis penyakit seperti cacingan, infeksi saluran 

pencernaan dan diare. Jika anak menderita penyakit infeksi pencernaan, 

penyerapan zat gizi akan terganggu dan akan berdampak pada kekurangan 

gizi, anak yang kekurangan gizi sangatlah mudah untuk terserang penyakit 

dan akan menyebabkan pertumbuhannya terhambat (Supariasa, dkk. 2012). 

Hasil penelitian Natalina (2015) mengatakan bahwa adanya hubungan 

antara pola asuh seperti zat gizi yang adekuat dan seimbang, perawatan 

kesehatan dan higiene diri dan sanitasi memiliki hubungan dengan status 

gizi. 

Penelitian yang dilakukan Merlinda dan Purnomo (2016), penyakit 

infeksi dapat disebabkan oleh sanitasi dan air bersih yang kurang baik, 

sehingga membuat zat gizi akan sulit diserap oleh tubuh. Tidak hanya itu 

sanitasi dan kebersihan yang rendah juga dapat memicu terjadinya 

gangguan pencernaan yang membuat energi untuk pertumbuhan teralihkan 

kepada perlawanan tubuh terhadap infeksi. Kekurangan gizi juga dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor, maka dari itu harus ada strategi untuk 

menanggulanginya antara lain yaitu memenuhi asupan makan anak, 

pencegahan penyakit, akses makanan dan pelayanan kesehatan, 

lingkungan hidup yang sehat, pengetahuan dan pendidikan ibu dan 

kapasitas ibu dalam hal pelayanan kesehatan (Maseko dan Owaga, 2012). 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan jika ada  

peningkatan prevalensi secara nasional gizi kurang (underweight) sebesar 

18,4% pada tahun 2007, 17,9% pada tahun 2010, dan 19,6% pada tahun 

2013 yang terdiri dari gizi buruk sebesar 5,7% dan gizi kurang sebesar 
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13,9%. Peningkatan prevalensi gizi buruk dari tahun 2007 ke 2013 sebesar 

0,3% sedangkan gizi kurang sebesar 0,9%. Prevalensi gizi pendek (stunted) 

pada tahun 2007 sampai 2013 mengalami peningkatan sebesar 1,6% yaitu 

sebesar 36,8% pada tahun 2007, 35,6% pada tahun 2010, dan peningkatan 

lagi sebesar 37,2% pada tahun 2013. Prevalensi pendek sebesar 37,2% 

terdiri dari anak pendek sebesar 19,2% dan anak sangat pendek sebesar 

18,0%. Prevalensi pendek mengalami peningkatan dari tahun 2007 sebesar 

18,0% menjadi 19,2% pada tahun 2013.  

Menurut data dari Puskesmas Sangkrah pada bulan Mei 2017 

prevalensi status gizi kurang (underweight) sebesar 2,8% lebih tinggi 

dibandingkan dengan target Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu sebesar 

<1,90% dan prevalensi data status gizi baduta stunting sebesar 6,28% lebih 

tinggi dibandingkan target Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu sebesar 

<5,63%. Penelitian tentang hubungan pola asuh dengan status gizi pada 

baduta belum pernah dilakukan di Puskesmas Sangkrah. 

Berdasarkan survei pendahuluan peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian di  Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta  dengan judul Hubungan 

Pola Asuh Gizi dan Kesehatan dengan Status Gizi pada Baduta di 

Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang ada rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu adakah hubungan pola asuh gizi dan kesehatan dengan 

status gizi pada baduta di Puskesmas Sangkrah ? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum  

Mengetahui hubungan pola asuh gizi dan kesehatan dengan status gizi 

pada baduta di Puskesmas Sangkrah 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan pola asuh gizi dan kesehatan ibu baduta di 

Puskesmas Sangkrah 

b. Mendeskripsikan status gizi pada baduta di Puskesmas Sangkrah 

c. Menganalisis hubungan pola asuh gizi dan kesehatan dengan 

status gizi pada baduta di Puskesmas Sangkrah 

D. Manfaat 

1. Bagi Puskesmas Sangkrah 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi petugas di 

puskesmas sehingga puskesmas dapat memberikan informasi, arahan 

kepada masyarakat terkhusus untuk ibu baduta agar lebih 

memperhatikan pola asuh yang meliputi pola asuh makan, kesehatan, 

hygiene dan sanitasi lingkungan serta tumbuh kembang anak dalam 

upaya perbaikan status gizi baduta. 

2. Bagi Ibu Baduta 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan Ibu baduta pentingnya pola 

asuh gizi dan kesehatan yang baik sehingga status gizi pada anak dapat 

meningkat. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian dibatasi untuk mengetahui hubungan 

pola asuh gizi dan kesehatan dengan status gizi baduta di wilayah 

Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta. 

 


