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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

Baduta adalah anak usia 0–24 bulan (under two years), pada masa 

usia ini merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan mulai terlihat 

(Suhardjo, 2006). Masa baduta merupakan masa dua tahun pertama pasca 

kelahiran. Masa baduta juga disebut masa emas dan sel-sel otak sedang 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Kurang gizi pada 

baduta dapat mengakibatkan gagal tumbuh dan berakibat buruk pada 

kehidupan berikutnya (Hadi, 2005). 

Pertumbuhan dan perkembangan balita merupakan proses yang 

berlangsung cepat dan akan menentukan dan mempengaruhi masa 

perkembangan selanjutnya. Perkembangan pada masa balita seperti 

kemampuan berbahasa, emosional, kreativitas, kesadaran sosial dan 

interaksi dengan lingkungan. Perkembangan anak sangat diperlukan 

rangsangan dan stimulus agar potensi dalam perkembangan anak 

bertambah, sehingga anak perlu mendapatkan perhatian (Soetjiningsih, 

2001). 

Faktor yang menyebabkan status gizi pada balita dikategorikan 

menjadi faktor penyebab langsung yaitu konsumsi makanan dan penyakit 

infeksi, sedangkan faktor penyebab tidak langsung ketersediaan pangan 

rumah tangga, pola asuh anak, sanitasi lingkungan, pelayanan kesehatan, 

pendidikan, pekerjaan ibu, pengetahuan gizi ibu, pendapatan keluarga dan 

kemiskinan (Suhardjo, 2003). Upaya penanggulangan dan pencegahan 

masalah gizi kurang tidak hanya dengan memperbaiki aspek pola makan saja
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namun juga lingkungan balita dengan pola asuh yang baik, kesehatan 

lingkungan dan tersediannya air bersih (Soekirman, 2002). 

Berdasarkan data Departemen Kesehatan (2009) di Indonesia masih 

banyak daerah yang memiliki sanitasi buruk karena belum menerapkan 

perilaku hidup bersih dan sehat, sehingga angka kesakitan dan kejadian gizi 

buruk masih tinggi (Tim Teknis Pembangunan Sanitasi, 2009). Sanitasi 

lingkungan sangat berpengaruh status kesehatan seseorang, sanitasi 

lingkungan terdiri dari ketersediaan air bersih, ketersediaan jamban, jenis 

lantai rumah, dan kebersihan peralatan makan pada setiap rumah tangga. 

Keadaan lingkungan yang kurang baik lebih mudah terjangkit penyakit seperti 

diare dan penyakit infeksi. Ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-

hari maka akan semakin kecil keluarga risiko anak terkena penyakit infeksi 

dan kurang gizi (Notoatmojo, 2005). 

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) merupakan semua perilaku 

dan kegiatan kesehatan yang dilakukan atas kesadaran dirinya sendiri atau 

kesadaran dari semua anggota keluarga sehingga dapat berperan aktif dalam 

kegiatan kesehatan masyarakat (Depkes RI, 2007). Berperilaku hidup bersih 

dan sehat diperlukan kesadaran masyarakat maupun rumah tangga terkait 

untuk pencegahan dan penanganan permasalahan gizi atau penyebaran 

penyakit di lingkungan masyarakat (Depkes RI, 2006). 

PHBS merupakan upaya rumah tangga agar sadar, mau dan mampu 

meningkatkan untuk melakukan PHBS dalam kesehatannya. Mencegah 

terjadinya risiko penyakit dan berperan aktif dalam gerakan masyarakat. 

Menurut buku Profil Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2015, Perilaku 

Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) rumah tangga ada 16 indikator. Perilaku 
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hidup bersih dan sehat penyebab faktor tidak langsung yaitu pelayanan 

kesehatan dan persalinan dibantu oleh nakes, penimbangan balita, serta 

jaminan pemeliharaan kesehatan. Sanitasi lingkungan meliputi air bersih, 

jamban sehat, sampah, kepadatan hunian, lantai rumah, tidak 

merokok/miras/narkoba, dan pemberantasan sarang nyamuk, serta terakhir 

pola asuh anak yaitu dari mencuci tangan menggunakan air bersih dan 

sabun, dan menjaga kesehatan gigi dan mulut. 

Menurut Slamet (2002), jika cakupan PHBS dalam suatu keluarga 

atau individu yang rendah akan mudah terjangkit penyakit sesuai gaya 

hidupnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan yang rendah 

dapat menyebabkan terjadinya masalah gizi pada individu atau keluarga. Hal 

ini dibuktikan dengan penelitian Hidayat dan Faudia (2011), terdapat 

hubungan antara sanitasi lingkungan yang sehat dengan status gizi anak 

balita dengan berat badan menurut umur. Balita yang tumbuh di lingkungan 

yang tidak sehat lebih mudah mengalami status gizi buruk dari pada balita 

yang tumbuh di lingkungan sehat. 

Schmidt dan Charles (2014), menyatakan bahwa status pendek 

(sunting) tidak hanya dengan memperbaiki intervensi gizi akan tetapi 

memerlukan upaya pencegahan dan pendekatan dari segi kehidupan yaitu 

dengan sanitasi dan kebersihan lingkungan. Salah satu faktor Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat adalah faktor sanitasi dan kebersihan lingkungan. Menurut 

penelitian Kusumawati, Rahardjo dan Sari (2013) di Puskesmas Kedung 

Banteng, Kabupaten Banyumas bahwa faktor risiko terjadinya stunting 

disebabkan karena rendahnya sanitasi lingkungan, akses keluarga terhadap 
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pelayanan kesehatan dasar yang rendah, dan ketersediaan pangan keluarga 

yang rendah dan pendapatan keluarga rendah. 

Berdasarkan beberapa survai Dinas Kesehatan, masyarakat yang 

berperilaku hidup bersih dan sehat masih sangat kurang dari 10% dan 

kurangnya perilaku hidup sehat itu mengundang kebiasaan tidak sehat di 

masyarakat (Budihardja, 2004). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi 

Jateng tahun 2015 hasil kajian Tatanan Rumah Tangga dalam Perilaku Hidup 

Bersih dan Sehat. Rumah tangga sehat adalah rumah tangga yang meraih 

strata sehat utama dan sehat paripurna pada tahun 2015 mencapai 76,73% 

persentase rumah tangga yang dipantau sebesar 46,45% hasil ini hanya 

sebagian dari hasil PHBS yang dipantau.  

Berdasarkan hasil survai pendahuluan yang dilakukan di Puskesmas 

Sangkrah dilihat dari data Puskesmas Sangkrah pada tahun 2017 pada bulan 

Mei cakupan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat sebesar 

45,63% dengan target 60%. Jadi, untuk perilaku hidup bersih dan sehat di 

wilayah kerja Puskesmas Sangkrah belum mencapai target. Data prevalensi 

status gizi pada balita dengan status gizi kurang (underweight) yaitu 2,8% 

dengan target <1,90%, dan prevalensi data status gizi pendek pada balita 

(stunting) yaitu sebesar 6,28% dengan target <5,63%, disimpulkan untuk 

prevalensi status gizi pendek belum mencapai target.  

Penelitian tentang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan Status 

Gizi Baduta belum pernah dilakukan sebelumnya di Pukesmas Sangkrah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk meneliti: 

Hubungan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dengan Status Gizi Baduta di 

Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta. 
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B. Rumusan Masalah  

Perumusan masalah pada penelitian ini yaitu : Apakah ada hubungan 

antara perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan status gizi pada 

baduta di Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta? 

C. Tujuan Peneletian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan antara perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan 

status gizi pada baduta di Puskesmas Sangkrah. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripikan tentang Status gizi pada baduta di Puskesmas 

Sangkrah. 

b. Mendeskripsikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di 

Puskesmas Sangkrah. 

c. Menganalisis hubungan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 

dengan status gizi pada baduta di Puskesmas Sangkrah. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini : 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan menambah 

pengalaman yang sangat penting dan berharga untuk meningkatkan 

wawasan dalam bidang ilmu penelitian, sekaligus dapat digunakan 

sebagai bahan informasi kepada masyarakat tentang hubungan perilaku 

hidup bersih dan sehat dengan status gizi. 
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2. Bagi Puskesmas Sangkrah 

Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai informasi perilaku 

hidup bersih dan sehat, dan status gizi baduta, sebagai bahan untuk 

membuat program dalam mengatasi masalah status gizi baduta di 

wilayah kerja Puskesmas Sangkrah. 

3. Bagi Ibu Baduta di Puskesmas 

Akhir penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan untuk ibu baduta tentang perilaku hidup bersih dan sehat 

(PHBS) dalam masalah kesehatan, sehingga diharapkan dapat 

memperbaiki status gizi pada baduta di wilayah kerja Puskesmas 

Sangkrah. 

 


