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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Usia balita merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang 

pesat. Asupan gizi yang cukup sangat dibutuhkan oleh balita sebagai 

penunjang aktivitas fisik dan proses belajar (Welassih dan Wirjatmadi, 

2012).  Balita termasuk dalam kelompok rawan gizi, sehingga balita 

mudah mengalami masalah gizi (Soetjiningsih, 2012). Masalah gizi yang 

terjadi pada anak dapat disebabkan karena ketidakseimbangan antara 

asupan dan keluaran (nutritional imbalance) (Kameliawati dkk, 2019).  

Masalah gizi pada balita dapat menyebabkan kegagalan tumbuh 

kembang, meningkatkan angka kesakitan dan kematian balita (Rahman, 

2016). Masalah gizi di Indonesia hingga saat ini yaitu masalah gizi ganda 

yaitu masalah gizi kurang dan gizi lebih (Supariasa, 2017). Stunting 

merupakan kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi 

kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya (Kemenkes RI, 2016). 

Prevalensi masalah gizi di Indonesia menurut Riskesdas Tahun 2013 

berdasarkan indeks TB/U balita pendek (stunting) secara nasional 

sebesar 37,2% yang terdiri dari sangat pendek sebesar 18% dan pendek 

sebesar 19,2%. Hasil Riskesdas Tahun 2018 menunjukkan prevalensi 

balita pendek secara nasional mengalami penurunan dari Tahun 2013 

sebesar 30% yang terdiri dari sangat pendek sebesar 11,5% dan pendek 

sebesar 19,3%. Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi 

dengan prevalensi stunting berada diatas prevalensi nasional yaitu 

27,68% dan prevalensi stunting di Kabupaten Wonogiri sebesar 8,04%. 
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Status gizi TB/U menggambarkan indikasi masalah gizi yang bersifat 

kronis sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama. Tinggi badan 

akan menggambarkan ukuran pertumbuhan massa tulang yang terjadi 

akibat asupan gizi (Suwandi dan Rafiony, 2018). Indikator TB/U dapat 

mengidentifikasi anak yang pendek karena mengalami gizi kurang dalam 

waktu yang lama atau sering mengalami sakit (Kemenkes RI, 2017). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian stunting pada balita 

diantaranya pendidikan ibu, pendapatan keluarga, pengetahuan gizi ibu, 

pemberian ASI eksklusif, umur pemberian MP-ASI, tingkat kecukupan 

zink, tingkat kecukupan zat besi, riwayat penyakit infeksi, dan genetik dari 

orang tua (Aridiyah dkk, 2015). 

Status penyakit infeksi balita merupakan salah satu faktor yang dapat 

mempengaruhi status gizi TB/U pada balita. Penyakit infeksi sangat 

berhubungan dengan status gizi yang kurang, balita yang kekurangan 

konsumsi makanan akan menyebabkan kemampuan tubuh untuk 

membuat energi menjadi berkurang yang menyebabkan pembentukan 

daya tahan tubuh menjadi terganggu sehingga lebih mudah terserang 

penyakit infeksi (Jayani, 2015). Penyakit infeksi berpengaruh pada nafsu 

makan anak, terjadi penurunan nafsu makan serta peningkatan 

metabolisme tubuh yang dapat menyebabkan resistensi hormon 

pertumbuhan dan penurunan jaringan adiposa, jaringan adiposa akan 

mengeluarkan sinyal kepada hipotalamus untuk meningkatkan 

pengeluaran energi sehingga berat badan anak menjadi turun dan 

berpengaruh terhadap tinggi badan (Nuraini, Ngadiarti dan Moviana, 

2017).  



 

3 
 

Kebutuhan gizi yang tidak terpenuhi dapat berisiko tidak tercapainya 

pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal, sehingga dapat 

menyebabkan masalah kekurangan gizi seperti stunting, yang berisiko 

menurunkan derajat kesehatan (Puspasari dan Andriani, 2017). Lamanya 

anak menderita penyakit infeksi akan mengakibatkan terjadinya 

penurunan status gizi. Lama sakit akan berpengaruh terhadap 

mekanisme pertahanan tubuh, balita yang kurang mengkonsumsi 

makanan kemampuan tubuh untuk membentuk energi baru berkurang 

menyebabkan pembentukan kekebalan tubuh terganggu (Jayanti, 2015). 

Lamanya sakit juga mempengaruhi proses katabolisme tubuh. 

Katabolisme diperlukan oleh tubuh untuk memecah nutrisi dan 

menghasilkan energi. Pada saat sakit katabolisme tubuh akan berjalan 

lambat dapat disebabkan karena kurang bergerak atau aktivitas fisik, 

tubuh akan lambat membakar karbohidrat saat tidak banyak bergerak 

akibatnya energi yang tubuh hasilkan semakin sedikit. Katabolisme untuk 

pemenuhan kebutuhan gizi tidak dapat terpenuhi dalam jangka waktu 

yang lama sehingga dapat menyebabkan terjadinya stunting (Pramita, 

2015). 

Penelitian Arini, Yuliastuti dan Faradilah (2020) menunjukkan 

terdapat hubungan antara kejadian stunting dengan durasi ISPA. Anak 

yang mengalami stunting memiliki durasi penyakit ISPA yang lebih lama 

karena tingkat kesehatan yang didapatkan tidak seimbang dengan yang 

dibutuhkan. Kejadian stunting, ISPA dan diare sangat berkaitan dengan 

balita. Balita yang menderita diare akut dan ISPA selama lebih dari dua 

minggu berisiko menjadi pendek (Garz and Pareira, 2018). Hasil 
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Penelitian Dewi dan Adhi (2016) menunjukkan terdapat pengaruh riwayat 

penyakit infeksi dengan kejadian stunting. Frekuensi dan durasi penyakit 

infeksi yang terjadi pada anak tidak hanya mempengaruhi berat badan 

anak tetapi juga berpengaruh terhadap pertumbuhan Linier. 

Data hasil survei pendahuluan di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Wonogiri pada Tahun 2020 didapatkan prevalensi balita stunting di 

Kecamatan Ngadirojo berada di urutan kedua tertinggi di Kabupaten 

Wonogiri dengan prevalensi sebesar 11,09% dan prevalensi balita di 

Desa Ngadirojo Kidul yang mengalami stunting sebesar 16,46% yang 

melebihi prevalensi kabupaten yang hanya 8,04%. Balita yang mengalami 

infeksi diare sebesar 9,67% dan ISPA sebesar 14,46%. Berdasarkan 

hasil survei pendahuluan, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul Hubungan lama hari sakit Diare dan ISPA dengan Status 

Gizi TB/U pada Balita di Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo 

Kabupaten Wonogiri. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu apakah ada hubungan lama hari sakit Diare dan ISPA 

dengan status gizi TB/U pada balita di Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan 

Ngadirojo Kabupaten Wonogiri?. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan lama hari sakit Diare dan ISPA dengan 

status gizi TB/U pada balita di Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan 

Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik balita. 

b. Mendeskripsikan status gizi TB/U balita. 

c. Mendeskripsikan lama hari sakit Diare dan ISPA pada balita di 

Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. 

d. Mendeskripsikan kesehatan lingkungan di Desa Ngadirojo Kidul 

Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. 

e. Menganalisis hubungan lama hari sakit Diare dan ISPA dengan 

status gizi TB/U pada balita di Desa Ngadirojo Kidul Kecamatan 

Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Puskesmas Ngadirojo 

Hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan pertimbangan dan 

masukan kepada pihak puskesmas Ngadirojo dalam upaya 

peningkatan program perbaikan gizi balita. 

2. Bagi Ibu Balita 

Memberikan pengetahuan dan informasi tentang dampak lama 

hari sakit Diare dan ISPA yang diderita balita terhadap status gizi 

balita. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil dari penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi, 

atau bahan kajian pustaka untuk melakukan penelitian sejenis 

selanjutnya. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian mengetahui hubungan lama hari sakit Diare 

dan ISPA dengan status gizi TB/U pada balita di Desa Ngadirojo Kidul 

Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Wonogiri. 

  




