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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang       

Pembangunan kesehatan merupakan bagian terpadu dari pembangunan 

nasional yang bertujuan mewujudkan bangsa yang maju, mandiri dan sejahtera 

lahir batin. Pembangunan manusia seutuhnya mencakup aspek jasmani dan 

kejiwaan, di samping aspek spiritual dan kepribadian. Pembangunan kesehatan 

ditujukan untuk mewujudkan manusia yang sehat, cerdas, produktif dan 

mempunyai daya saing tinggi (Depkes, 1998). 

Keadaan kesehatan masyarakat diukur dengan menggunakan indikator 

derajat kesehatan, indikator umum dan lingkungan, dan indikator upaya 

kesehatan. Indikator derajat kesehatan dinilai dengan melihat angka kesakitan 

(sesaat jatuh sakit, penyakit khusus, kelompok umur), kematian (bayi, ibu, dan 

sebab khusus), kecacatan dan angka harapan hidup (Soemanto, 2007). 

Menurut UU RI No. 23 tahun 1992, yang dimaksud dengan keadaan 

sehat adalah keadaan meliputi kesehatan badan, rohani ( mental ) dan sosial 

dan bukan hanya keadaan yang bebas penyakit, cacat, dan kelemahan sehingga 

dapat hidup produktif secara sosial ekonomi. Beberapa aspek yang dapat 

dihubungkan dengan derajat kesehatan adalah : lingkungan, pelayanan 

kesehatan dan perilaku (Dinkes Jawa Tengah, 2003).  Sasaran pembangunan 

kesehatan tahun 2004 - 2009 yang tertuang dalam rencana pembangunan 

jangka menengah adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui 

peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, yang salah 
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satunya tercermin dari menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita dari 

25,8 % menjadi 20 % (Saritua,2007). 

Status gizi dapat dipengaruhi oleh faktor langsung dan faktor tidak 

langsung. Faktor langsung diantaranya : asupan makanan dan infeksi, 

sedangkan faktor tidak langsung yang mempengaruhi status gizi diantaranya : 

ketahanan pangan, pola asuh, sanitasi lingkungan dan pelayanan kesehatan. 

Sedangkan pemanfaatan pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh terjadinya 

infeksi dan infeksi mempunyai hubungan timbal balik dengan status gizi 

(Soetjiningsih, 1998). 

Upaya pelayanan kesehatan dasar diarahkan kepada peningkatan 

kesehatan dan status gizi anak sehingga terhindar dari kematian dini dan mutu 

fisik yang rendah (Irianto, 2003). Peran pelayanan kesehatan telah lama 

diadakan untuk memperbaiki status gizi. Pelayanan kesehatan berpengaruh 

terhadap kesehatan dengan adanya penanganan yang cepat terhadap masalah 

kesehatan terutama masalah gizi. Pelayanan yang selalu siap dan dekat dengan 

masyarakat akan sangat membantu dalam meningkatkan derajat kesehatan 

(Bumi, 2005). 

Dalam rangka perbaikan kesehatan masyarakat, pemerintah Indonesia 

dalam hal ini Departemen Kesehatan telah menyediakan fasilitas kesehatan 

masyarakat dalam bentuk pusat pelayanan kesehatan masyarakat (Puskesmas). 

Tidak kurang dari 7.000 puskesmas tersebar diseluruh Indonesia. Namun 

pemanfaatan puskesmas oleh masyarakat belum optimal. (Notoatmodjo, 2007). 
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Pada akhir tahun 2006, sarana pelayanan kesehatan dasar yang tersedia 

meliputi 8.015 puskesmas, 22.000 puskesmas pembantu dan 6.132 puskesmas 

keliling. disamping itu, hampir seluruh kabupaten/kota telah memiliki rumah sakit, 

baik milik pemerintah maupun swasta. Jumlah sarana kesehatan dasar tersebut 

telah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dan pada tahun 2007 

diperkirakan akan terus bertambah. Meskipun demikian sebagian masyarakat 

terutama penduduk miskin belum sepenuhnya dapat mengakses pelayanan 

kesehatan karena kendala jarak dan biaya transportasi (Bappenas, 2008). 

Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen, menunjukkan akses 

pelayanan kesehatan yang tersedia di Kecamatan Gemolong meliputi posyandu, 

polindes, poskesdes, puskesmas pembantu (PUSTU), puskesmas, rumah sakit, 

dokter swasta dan bidan desa. Data SKDN Kelurahan Gemolong, data D yang 

berarti data balita yang datang menimbang pada kegiatan posyandu sebesar 

91,6% dari total balita di Kelurahan Gemolong. Sedangkan dari data Dinas 

Kesehatan Sragen bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2008, pemanfaatan 

puskesmas di wilayah kerja puskesmas Gemolong I sebesar 16% dari jumlah 

penduduk di wilayah Puskesmas Gemolong I. 

Data Dinkes Sragen 2007 menunjukkan angka kesakitan ISPA pada 

balita sebesar 25% dari total angka kesakitan  sedangkan angka kesakitan diare 

pada balita sebesar 6,09 % dari total angka kesakitan di Kabupaten Sragen. 

Sedangkan Data Dinas Kesehatan bulan juli tahun 2008 menunjukkan status gizi 

masyarakat di wilayah Kabupaten Sragen terdapat gizi lebih 0,95%, 80,2% gizi 

baik, 4,89% gizi kurang, dan 0,52% gizi buruk.   
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Berdasarkan penelitian Pudjianto (2006), Kelurahan Gemolong 

Kecamatan Gemolong merupakan salah satu desa dengan kategori merah 

(daerah rawan gizi) yang terletak diwilayah selatan Bengawan Solo yang 

merupakan perbukitan kapur yang tandus. Data Dinas Kesehatan bulan Juli 

2008 status gizi di wilayah Kelurahan Gemolong terdapat 1,35% gizi lebih, 

96,43% gizi baik, 0,86% gizi kurang, dan 1,35% gizi buruk. 

 

B. Perumusan Masalah 

  Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Apakah ada hubungan antara pola pemanfaatan pelayanan kesehatan 

dengan status gizi balita di Kelurahan Gemolong Kecamatan Gemolong 

Kabupaten Sragen? 

2. Apakah ada hubungan antara morbiditas dengan status gizi balita di 

Kelurahan Gemolong Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen? 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum        

Mengetahui hubungan antara pola pemanfaatan pelayanan 

kesehatan dan morbiditas dengan status gizi balita Di Kelurahan Gemolong 

Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. 

 

 

 



 

5 
 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan pola pemanfaatan pelayanan kesehatan yang meliputi 

jenis dan frekuensi pemanfaatan puskesmas, bidan desa, dokter swasta 

dan posyandu. 

b. Mendeskripsikan morbiditas balita. 

c. Menganalisis status gizi balita. 

d. Menganalisis hubungan antara pola pemanfaatan pelayanan kesehatan 

dengan status gizi pada balita di Kelurahan Gemolong Kecamatan 

Gemolong Kabupaten Sragen. 

e. Menganalisis hubungan antara morbiditas dengan status gizi pada balita 

di Kelurahan Gemolong Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen. 

 

D. Manfaat 

1. Bagi Instansi terkait   

Memberikan gambaran pada pihak instansi kesehatan setempat 

mengenai pemanfaatan pelayanan kesehatan, angka kesakitan diare, angka 

kesakitan ISPA serta status gizi balita di wilayah Kelurahan Gemolong 

sebagai bahan evaluasi program-program kesehatan yang sudah ada. 

2. Bagi Pembaca 

Menambah pengetahuan serta memberikan informasi kepada 

Pembaca mengenai akses dan pentingnya pemanfaatan pelayanan 

kesehatan dalam rangka mengantisipasi munculnya masalah kesehatan 

khususnya angka kesakitan pada balita yang akan berpengaruh pada status 

gizinya. 




