
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masa balita adalah masa kehidupan yang sangat penting dan perlu 

perhatian yang serius. Pada masa ini berlangsung proses tumbuh kembang 

yang sangat pesat yaitu pertumbuhan fisik dan perkembangan psikomotorik, 

mental dan sosial. Stimulasi psikososial harus dimulai sejak dini dan tepat 

waktu untuk tercapainya perkembangan psikososial yang optimal (Marimbi, 

2010).  

Menurut karakteristik, balita terbagi dalam dua kategori yaitu anak 

usia 1 – 3 tahun (batita) dan anak usia prasekolah (Uripi, 2004). Anak usia  

1-3 tahun merupakan konsumen pasif, artinya anak menerima makanan dari 

apa yang disediakan ibunya. Laju pertumbuhan masa batita lebih besar dari 

masa usia pra – sekolah sehingga diperlukan jumlah makanan yang relatif 

besar. 

Wirandoko (2007) menyatakan bahwa pada balita usia 2- 5 tahun 

termasuk dalam kelompok rentan atau rawan gizi. Gizi pada balita 

dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan latar belakang sosial budaya 

yang berhubungan dengan pola makan dan nutrisi. Nutrisi yang tidak 

adekuat dalam lima tahun pertama kehidupan berakibat pada gangguan 

pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan otak yang bersifat 

irreversible. Ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi adalah status 

gizi. Status gizi adalah ukuran keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk 

anak yang diindikasikan oleh berat badan dan tinggi badan anak. Status gizi 
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juga didefinisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh 

keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrien. Status gizi balita 

mencerminkan tingkat perkembangan dan kesejahteraan masyarakat dalam 

suatu negara serta berhubungan dengan status kesehatan anak dimasa 

depan (Bhandari, et al., 2012). 

Balita merupakan kelompok yang rentan gizi di masyarakat. Salah 

satu permasalah gizi yang terjadi di masyarakat adalah malnutrisi. Malnutrisi 

umumnya mengacu pada kondisi gizi kurang, gizi buruk dan gizi lebih. 

Kondisi tersebut merupakan salah satu penyebab mortalitas dan morbiditas 

terbanyak pada balita di negara berkembang, yaitu sebanyak 54% atau 10,8 

juta anak meninggal akibat malnutrisi (Suhendri, 2009). Malnutrisi pada 

balita berdampak pada penurunan sistem kekebalan tubuh sehingga mudah 

terserang penyakit infeksi. Penyakit infeksi seperti diare, pneumonia, 

malaria, campak atau measless dan AIDS diketahui paling banyak 

menyebabkan kematian pada anak balita dengan gizi buruk,  

Ada berbagai macam faktor risiko gizi kurang pada balita yang dapat 

dimodifikasi dalam lingkungan keluarga, salah satunya adalah perilaku 

makan. Menurut Lida (2015) ada hubungan antara perilaku makan dengan 

status gizi.  Balita gizi normal memiliki ketertarikan terhadap makanan yang 

lebih tinggi dibandingkan kelompok gizi kurang. Balita gizi normal umumnya 

selalu meminta makan, makan dalam jumlah yang banyak, menantikan 

waktu makan. Perilaku tersebut kemungkinan menyebabkan ibu jarang 

mengontrol dan menuntut anak untuk makan, karena anak dengan 

sendirinya akan meminta makan tanpa perlu dituntut. Oleh karena itu, 

mungkin sikap ibu jarang menuntut untuk makan pada anak penyuka 
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makanan sebenarnya sudah merupakan sikap yang tepat untuk 

mengendalikan berat badan anak. Apabila ibu tidak menyadari anaknya 

kurang memiliki ketertarikan terhadap makanan, tidak menuntut untuk 

makan justru semakin meningkatkan resiko gizi kurang pada anak balita.  

 Perilaku makan pada anak usia prasekolah berperan penting dalam 

proses pertumbuhan pada anak usia prasekolah, karena dalam makanan 

banyak mengandung zat gizi. Zat gizi memiliki keterkaitan yang erat 

hubungan dengan kesehatan dan kecerdasan dan juga tumbuh kembang 

anak. Jika pola makan tidak tercapai dengan baik pada anak usia prasekolah 

maka masa pertumbuhan akan terganggu. Sehingga dapat menyebabkan 

tubuh kurus, pendek, bahkan bisa terjadi gizi buruk pada anak usia 

prasekolah.  

Perilaku makan balita dapat menggambarkan ketertarikan terhadap 

makanan, keinginan untuk makan, perasaan saat makan, keinginan untuk 

minum, kecepatan saat makan, pemilihan jenis makanan baru (Wardle et al. 

2001). Perilaku makan akan mempengaruhi asupan energi melalui pilihan 

tentang kapan dan dimana untuk makan, jenis dan jumlah makanan yang 

dipilih, termasuk keputusan untuk memulai dan menghentikan makan 

(French et al. 2012). Perilaku makan sangat berpengaruh terhadap status 

gizi balita. Status baik atau status gizi optimal terjadi bila tubuh memperoleh 

cukup zat gizi, sehingga dapat memungkinkan pertumbuhan fisik, 

perkembangan otak, kemampuan kerja dan kesehatan secara umum pada 

tingkat setinggi mungkin.  

Status gizi balita menjadi hal yang sangat penting dan perlu 

diperhatikan. Data status gizi berdasarkan profil kesehatan Jawa Tengah 
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2016 mengalami peningkatan pada kasus gizi kurang dan gizi buruk yaitu 

sebesar 16, 86% kasus (Data Kesehatan Jawa Tengah, 2016). Berdasarkan 

data hasil laporan pemantauan status gizi di wilayah Sukoharjo terdapat 

 4,62% balita yang mengalami gizi kurang dengan prevalensi tertinggi 

terdapat di Kecamatan Mojolaban sekitar 7,74% mengalami gizi kurang, 

sedangkan di Kecamatan Mojolaban balita gizi kurang tertinggi terletak di 

desa Joho yaitu sebesar 6,89%. Berdasarkan penelitian pendahuluan yang 

dilakukan pada bulan April 2017 diperoleh 15 responden di desa Joho 

terdapat 18,8% balita yang mengalami gizi kurang, oleh karena itu penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perilaku makan anak balita status 

gizi normal dan kurang usia 2 – 5 tahun di Kelurahan Joho kecamatan 

Mojolaban, Sukoharjo Jawa Tengah (Data Dinas Kesehatan Sukoharjo, 

2017).  

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah : 

“Apakah ada perbedaan perilaku makan anak balita status gizi normal dan 

gizi kurang  di Kelurahan Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten 

Sukoharjo”.  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah mengetahui perbedaan perilaku makan 

anak balita status gizi normal dan gizi kurang di Kelurahan Joho 

Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan perilaku makan pada balita di Kelurahan Joho 

Kecamatan Mojolaban. 

b. Mendeskripsikan status gizi normal dan gizi kurang di Kelurahan Joho 

Kecamatan Mojolaban. 

c. Menganalisis perbedaan perilaku makan anak balita status gizi normal 

dan gizi kurang  di Kelurahan Joho Kecamatan Mojolaban. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat bagi Orang Tua 

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi 

orang tua mengenai perilaku makan anak yang baik sehingga orang tua 

dapat menyikapi dengan tepat jika ada permasalahan makan .  

2. Manfaat bagi Puskesmas 

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi 

pihak puskesmas tentang pentingnya perilaku makan anak balita, 

sehingga pihak puskesmas dapat mengedukasi ke posyandu posyandu 

untuk melakukan perilaku makan yang baik.   

3. Manfaat bagi Penelitian Selanjutnya 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber 

rujukan dalam melakukan penelitian selanjutnya, yaitu terkait dengan 

penelitian tentang perilaku makan anak balita status gizi normal dan 

kurang.  

 

 


