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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Status gizi merupakan hasil keseimbangan antara konsumsi zat-zat gizi 

dengan kebutuhan gizi untuk berbagai proses biologis dari organisme tersebut. 

Apabila dalam keseimbangan normal maka individu tersebut berada dalam 

keadaan normal. Terpenuhinya kebutuhan zat gizi ditentukan oleh dua faktor 

utama, pertama asupan makanan dan utilisasi biologik zat gizi (Savitri, 2005). 

Masalah gizi masih merupakan masalah kesehatan masyarakat utama di 

Indonesia. Kekurangan gizi pada umumnya terjadi pada balita karena pada umur 

tersebut anak mengalami pertumbuhan yang pesat. Balita termasuk kelompok 

yang rentan gizi di  suatu kelompok masyarakat di mana masa itu merupakan 

masa peralihan antara saat disapih dan mulai mengikuti pola makan orang dewasa 

(Natalia, 2013). 

Diperkirakan masih terdapat sekitar 1,7 juta balita terancam gizi buruk yang 

keberadaannya tersebar di pelosok-pelosok Indonesia. Jumlah balita di Indonesia 

menurut data Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 

2007 mencapai 17,2% dengan laju pertumbuhan penduduk 2,7% per tahun. 

United Nations Children’s Fund (UNICEF) melaporkan Indonesia berada di 

peringkat kelima dunia untuk negara dengan jumlah anak yang terhambat 

pertumbuhannya paling besar dengan perkiraan sebanyak 7,7 juta balita. Masalah 

gizi yang sering terjadi pada balita antara lain adalah masalah gizi kurang (BB/U), 

kependekan (TB/U), gizi lebih atau obesitas dan kurang vitamin A. 
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Menurut Waryana (2010), menyatakan bahwa penyebab gizi kurang adalah 

penyebab langsung yaitu makanan anak dan penyakit infeksi, sedangkan 

penyebab tidak langsung yaitu ketahanan pangan di keluarga, pola pengasuhan 

anak, serta pelayanan kesehatan dan kesehatan lingkungan, tingkat ekonomi, 

pendidikan dan sosial budaya atau kebiasaan. Data di Indonesia dan negara lain 

menunjukkan bahwa adanya hubungan timbal balik antara kurang gizi dan 

kemiskinan. Kemiskinan merupakan penyebab pokok atau akar masalah gizi 

buruk. Makin kecil pendapatan penduduk makin tinggi persentasi anak yang 

kekurangan gizi, demikian sebaliknya. Kurang gizi berpotensi sebagai penyebab 

kemiskinan melalui rendahnya pendidikan dan produktivitas. (Depkes RI, 2005). 

Berbagai faktor yang memengaruhi status gizi pada balita antara lain 

kurangnya persediaan pangan, kurang baiknya kualitas lingkungan, kondisi sosial 

ekonomi (pendapatan, tingkat pendidikan, dan pekerjaan) dan budaya keluarga 

seperti pola asuh keluarga, serta pengetahuan. Pendidikan orang tua merupakan 

salah satu unsur penting dalam menentukan status gizi anak. Tingkat pendidikan 

yang rendah akan mengakibatkan keterbatasan seperti pengetahuan sikap, 

tindakan-tindakan dalam menangani masalah dalam keluarga, khususnya masalah 

kesehatan (Depkes RI, 2002). 

Menurut Suhartono (2008),  jumlah anggota keluarga anak dengan status 

gizi kurang dan gizi buruk sebagian besar lebih pada keluarga dengan jumlah anak 

4 anak yaitu sebanyak 44,7 % untuk anak dengan status gizi kurang dan sebanyak 

28,9 % untuk anak dengan status gizi buruk. 
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Hasil pemantauan pertumbuhan balita di kota Malang tahun 2013 

menyatakan bahwa jumlah anak yang termasuk BGM (bawah garis merah) ada 

308 anak. Presentase tertinggi 18,5% terdapat pada puskesmas Pandanwangi 

kecamatan Blimbing yaitu sebesar 57 anak (Dinkes Kota Malang 2013).  

Dengan melihat data tersebut, maka peneliti ingin mengetahui hubungan 

karakteristik keluarga (tingkat pendapatan, pendidikan dan jumlah anak) terhadap 

status gizi balita di Puskesmas Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adakah hubungan karakteristik keluarga (tingkat pendapatan, pendidikan 

dan jumlah anak) terhadap status gizi balita di Puskesmas Pandanwangi Kecamatan 

Blimbing Kota Malang? 

 

 

 

 

  



 

 

 

4 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Mengetahui hubungan karakteristik keluarga (tingkat pendapatan, 

pendidikan dan jumlah anak) terhadap status gizi balita di puskesmas Pandanwangi 

kecamatan Blimbing kota Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi status gizi balita di Puskesmas Pandanwangi Kecamatan 

Blimbing Kota Malang. 

2. Mengidentifikasi tingkat pendapatan keluarga di Puskesmas Pandanwangi 

Kecamatan Blimbing Kota Malang. 

3. Mengidentifikasi tingkat pendidikan keluarga di Puskesmas Pandanwangi 

Kecamatan Blimbing Kota Malang. 

4. Mengidentifikasi jumlah anak di Puskesmas Pandanwangi Kecamatan 

Blimbing Kota Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi tentang gambaran status gizi buruk balita 

yang tinggal di wilayah kerja puskesmas Pandanwangi kecamatan Blimbing 

kota Malang sehingga di harapkan masyarakat lebih peduli terhadap status 

gizi balita. 

1.4.2 Bagi Pelayanan Kesehatan 

  Diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi dalam rangka

 mencegah terjadinya gizi buruk pada anak balita wilayah kerja Puskesmas 
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Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang serta dapat mendukung 

kebijakan pemerintah dalam menentukan tindak lanjut masalah status gizi 

dan pertumbuhan balita. 

1.4.3 Bagi Akademik  

Dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan penelitian yang lebih 

lanjut. 


