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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

     Pembangunan kesehatan merupakan suatu upaya yang ditujukan untuk 

meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang 

agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Salah satu 

cara meningkatkan derajat kesehatan yaitu dengan memperbaiki status gizi 

masyarakat khususnya pada balita yang merupakan kelompok usia rawan terhadap 

masalah gizi (Sediaoetama, 2006). 

Permasalahan gizi merupakan masalah nasional yang harus segera 

ditangani. Permasalahan gizi utama di Indonesia dan di negara berkembang antara 

lain Kurang Energi Protein (KEP), defisiensi zat besi, Gangguan Akibat 

Kekurangan Iodium (GAKI), Kurang Vitamin A (KVA), dan masalah obesitas 

(Fajar, 2009). 

KEP merupakan salah satu masalah gizi utama di Indonesia. Keadaan ini 

banyak diderita oleh kelompok usia balita. Hal tersebut mengakibatkan timbulnya 

beberapa masalah pada balita, yaitu terhambatnya pertumbuhan balita, rendahnya 

tingkat kecerdasan, dan rentan terhadap penyakit. Balita dengan gizi kurang dapat 

mengalami penurunan perkembangan motorik, rendahnya fungsi kognitif dan 

kapasitas penampilan, serta dapat memberi efek negatif terhadap tingginya risiko 

kematian (Dahlia, 2012).  

Angka penderita gizi buruk di Indonesia masih cukup tinggi. Jawa Timur 

menempati posisi ketiga dengan jumlah bayi dan balita mencapai 434 ribu jiwa. 
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Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur pada tahun 2008 

diketahui jumlah balita BGM (Bawah Garis Merah) sebanyak 3,39% dan balita 

gizi buruk 0,61%. Jumlah balita gizi kurang di kabupaten Jombang pada tahun 

2008 4,4% dan gizi buruk 0,06%. Pada tahun 2009 jumlah balita BGM sebanyak 

3,37% dan gizi buruk sebanyak 0,07% dari seluruh balita. Pada tahun 2010 

didapatkan 2,69% balita dengan BGM dan 0,05% balita dengan gizi buruk. 

Jumlah balita BGM di Kabupaten Jombang pada tahun 2011 sebanyak 0,95%, 

angka tersebut masih di bawah batas toleransi Standar Pelayanan Minimal (SPM) 

tahun 2011. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang tahun 2014, 

Puskesmas Jatiwates merupakan wilayah di Kabupaten Jombang dengan 

prevalensi gizi buruk sebesar 1,1%, gizi kurang sebesar 7,3%, gizi baik sebesar 

89,9%, dan gizi lebih sebesar 1,7% (Dinkes Kab. Jombang, 2014). 

Pemerintah Kabupaten Jombang membuat terobosan melalui pencanangan 

program BERTABUR BINTANG (Bersama Tanggulangi Gizi Buruk melalui 

Bina Keluarga, Timbang Anak dan Beri Gizi Seimbang), dimana salah satu dari 

program tersebut adalah Taman Pemulihan Gizi (TPG) yang identik dengan Pos 

Pemulihan Gizi (PPG) atau Pos Gizi (PG). TPG merupakan tempat pemulihan 

balita gizi kurang menjadi gizi baik dengan pemberian makanan tambahan yang 

sesuai dengan kualitas dan kuantitas untuk balita dengan partisipasi aktif ibu balita 

di dampingi ibu kader, juga sebagai wahana untuk penerapan perilaku positif, 

edukatif dan bermain bagi balita. TPG merupakan program gizi yang berbasis 

keluarga dan masyarakat bagi anak yang berisiko kurang energi protein di negara 

sedang berkembang. Program ini menggunakan pendekatan  Positive Deviance 

(PD) untuk mengidentifikasi berbagai perilaku tersebut dari ibu atau pengasuh 
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yang memiliki anak dengan gizi baik dan menularkan kebiasaan positif tersebut 

kepada keluarga yang memiliki anak gizi kurang di suatu masyarakat. Desa Gabus 

Banaran adalah salah satu desa pelaksana TPG yang terdapat di wilayah kerja 

Puskesmas Jatiwates  (Dinkes Kab. Jombang, 2014). 

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk 

mencoba meneliti pengaruh kegiatan Taman Pemulihan Gizi (TPG) terhadap 

kenaikan berat badan balita di wilayah kerja Puskesmas Jatiwates Kecamatan 

Tembelang Kabupaten Jombang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada pengaruh kegiatan Taman Pemulihan Gizi (TPG) terhadap 

peningkatan berat badan balita di wilayah kerja Puskesmas Jatiwates Kecamatan 

Tembelang Kabupaten Jombang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui pengaruh kegiatan TPG terhadap kenaikan berat badan balita di 

wilayah kerja Puskesmas Jatiwates Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui kegiatan TPG di wilayah kerja Puskesmas Jatiwates Kecamatan 

Tembelang Kabupaten Jombang. 

2. Mengidentifikasi berat badan balita sebelum dan sesudah  mengikuti kegiatan 

TPG di wilayah kerja Puskesmas Jatiwates Kecamatan Tembelang Kabupaten 

Jombang. 
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3. Mengidentifikasi partisipasi ibu dan balita pada kegiatan TPG di wilayah 

kerja Puskesmas Jatiwates Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan 

rekomendasi oleh peneliti lain untuk dikembangkan pada penelitian selanjutnya 

tentang masalah gizi balita dengan variabel dan cakupan sampel yang lebih luas. 

1.4.2 Bagi pelayanan kesehatan 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bahwa terdapat beberapa 

inovasi dalam menangani balita gizi buruk dan gizi kurang, yang tidak hanya 

ditekankan pada perbaikan status gizi saja akan tetapi disertai dengan partisipasi 

aktif dari ibu balita, stimulasi tumbuh kembang balita, serta penerapan Pola Hidup 

Bersih dan Sehat (PHBS). 

1.4.3 Bagi masyarakat 

Memberikan informasi mengenai gambaran kegiatan TPG wilayah kerja 

Puskesmas Jatiwates Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang sehingga 

diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap status gizi balita.  


