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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tingginya angka kematian bayi dan anak merupakan ciri yang umum 

dijumpai di negara–negara berkembang termasuk Indonesia. Status gizi yang 

buruk pada bayi dan anak dapat menimbulkan pengaruh yang sangat menghambat 

pada pertumbuhan fisik, mental, maupun kemampuan berpikir yang pada 

masanya nanti akan menurunkan produktivitas kerja. Pada hakikatnya gizi buruk 

atau kurang akan berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya manusia 

(Adriani, 2012). Anak balita merupakan kelompok umur yang paling sering 

menderita kekurangan gizi hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, 

kondisi anak balita adalah periode transisi dari makan bayi ke makanan orang 

dewasa, jadi masih memerlukan adaptasi. Kedua, anak balita sering kali tidak 

begitu diperhatikan dan pengurusannya sering diserahkan kepada orang lain 

seperti saudara, terlebih jika ibu mempunyai anak lain yang lebih kecil. Ketiga, 

anak balita belum mampu mengurus dirinya sendiri dalam hal makanan 

sedangkan ia tidak diperhatikan lagi oleh kedua orang tuanya, akibatnya 

kebutuhan tidak dapat terpenuhi. Keempat, anak balita mulai bermain dan 

bergerak lebih luas dan mulai bermain di lantai yang keadaannya belum tentu 

memenuhi syarat kebersihan, sehingga anak balita sangat besar kemungkinan 

terkena kotoran dan dapat menyebabkan anak balita terkena penyakit akibat 

infeksi (Anonim, 2008 dalam Shepterina 2010). 

Masalah gizi masih merupakan masalah kesehatan masyarakat utama di 

Indonesia. Kekurangan gizi belum dapat diselesaikan, prevalensi masalah gizi 

lebih dan obesitas mulai meningkat khususnya pada kelompok sosial ekonomi 

menengah ke atas di perkotaan. Dengan kata lain, saat ini Indonesia tengah 

menghadapi masalah gizi ganda, karena mengancam kualitas Sumber Daya 
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Manusia (SDM) yang sangat diperlukan di masa mendatang. 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 (Depkes RI, 2007 ). 

Prevalensi balita gizi buruk merupakan indikator Millenium Development 

Goals (MDGs) yang harus dicapai disuatu daerah (kabupaten/kota) pada tahun 

2015, yaitu terjadinya penurunan prevalensi balita gizi buruk menjadi 3,6 persen 

atau kekurangan gizi pada anak balita menjadi 15,5 persen (Bappenas, 2010). 

Pencapaian target MDGs belum maksimal dan belum merata di setiap provinsi. 

Berdasarkan data riset kesehatan dasar (Riskesdas) 2010, secara nasional 

prevalensi balita gizi buruk sebesar 4,9 persen dan kekurangan gizi 17,9 persen. 

Provinsi Jawa Timur termasuk daerah dengan balita gizi buruk masih tergolong 

tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan prevalensi gizi buruk sebesar 4,8 persen. 

(Bappenas, 2010 dalam Harahap 2014). 

Kartu Menuju Sehat (KMS) dapat digunakan untuk memantau 

pertumbuhan balita. Pada KMS terdapat garis yang berwarna merah. Apabila 

balita tersebut berada di bawah garis merah menunujukkan bahwa anak tersebut 

memiliki masalah gizi dan perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Seorang 

balita yang berada di bawah garis merah (BGM) pada KMS belum tentu 

menderita gizi kurang ataupun gizi buruk. KMS tidak dapat dipakai untuk 

mengukur status gizi balita. Pola asuh berperan penting dalam menentukan status 

gizi balita. Apabila pola asuh anak kurang, dapat mempengaruhi tumbuh 

kembang anak. Sama halnya  terhadap balita BGM. Bila balita BGM tidak 

mendapatkan perhatian khusus dari keluarga, dapat mengakibatkan status gizi 

balita tersebut semakin menurun (Septherina, 2009). 
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Berat Badan Bawah Garis Merah (BGM) adalah keadaan status gizi yang 

didasarkan pada indeks Berat Badan menurut Umur (BB/U) <-3 SD yang 

merupakan padanan istilah severely underweight. Terdapat 3 jenis BGM yang 

sering dijumpai yaitu kwashiorkor, marasmus dan gabungan dari keduanya 

marasmus-kwashiorkor. Pengertian kwashiorkor sendiri adalah suatu bentuk 

malnutrisi protein yang berat disebabkan oleh asupan karbohidrat yang normal 

atau tinggi dan asupan protein yang inadekuat. Kwashiorkor dapat dibedakan 

dengan marasmus yang disebabkan oleh asupan yang kurang dalam kuantitas 

tetapi kualitas normal, sedangkan marasmus–kwashiorkor adalah gabungan dari 

kwashiorkor dengan marasmus yang disertai dengan oedema. Gangguan gizi pada 

awal kehidupan akan mempengaruhi kualitas kehidupan berikutnya. Gizi kurang 

dan gizi buruk pada balita tidak hanya menimbulkan gangguan pertumbuhan 

fisik, tetapi juga mempengaruhi kecerdasan dan produktifitas di masa dewasa 

(Supariasa dkk, 2001 dalam Harahap, 2014). 

Manajemen regimen terapeutik adalah pola pengaturan dan 

pengintegrasian ke dalam proses keluarga, suatu program untuk pengobatan 

penyakit dan skalanya yang tidak memuaskan untuk memenuhi tujuan kesehatan 

khusus (NANDA, 2012 - 2014). 

Berdasarkan data tahun 2014 terdapat 4 kelurahan yang tergabung dalam 

wilayah puskesmas arjowinangun. Kelurahan bumiayu yang merupakan lingkup 

kerja dari puskesmas arjowinangun menempati posisi kedua bayi dengan berat 

badan di bawah garis merah. Dengan prosentase hasil 0,95% di bawah dari 

kelurahan mergosono dengan prosentase 1,16%, kelurahan arjowinangun 

prosentase hasil 0,78%, kelurahan tlogowaru prosentase 0,67%. Dari laporan 

status gizi balita pada tahun 2015, dimulai dari bulan januari sampai dengan april 

didapatkan hasil balita berat badan di bawah garis merah dengan jumlah 17 anak. 

Sehingga berdasarkan hasil uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul ketidakefektifan manajemen regimen terapeutik keluarga 
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padan anak A dengan berat badan di bawah garis merah yang berada dalam 

lingkup kerja puskesmas arjowinangun. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimanakah gambaran ketidakefektifan manajemen regimen terapeutik 

keluarga dalam penanganan anak A dengan berat badan di bawah garis merah? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mendeskripsikan tentang ketidakefektifan manajemen regimen 

terapeutik keluarga dalam penanganan anak A dengan berat badan di bawah 

garis merah. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mendeskripsikan tentang melakukan tindakan untuk mengurangi faktor 

resiko pada penyakit anak. 

2. Mendeskripsikan tentang status sosial ekonomi sebagai penghambat 

pemenuhan gizi pada anak. 

3. Menggambarkan  perilaku dan kondisi keluarga untuk dapat menangani 

penyakit pada anak. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi Petugas Kesehatan 

Menambah wawasan bagi perawat dan petugas kesehatan lainnya agar 

dapat lebih memahami dan mampu memberikan pendidikan kesehatan pada 

masyarakat khususnya ibu yang mempunyai anak balita dengan kejadian berat 

badan di bawah garis merah (BGM). 
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1.4.2 Manfaat Bagi Peneliti 

Memperoleh pengalaman riset keperawatan mengenai manajemen 

regimen terapeutik keluarga dalam menangani anak dengan berat badan di 

bawah garis merah (BGM). 

 

1.4.3 Manfaat Bagi Keluarga 

Keluarga mengerti dan memahami pentingnya manajemen regimen 

terapeutik dalam penanganan anak dengan berat badan di bawah garis merah 

(BGM). 

 

1.4.4 Manfaat Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai dokumentasi ilmiah dan informasi dalam rangka pengembangan 

tentang manajemen regimen terapeutik keluarga dalam menangani anak dengan 

berat badan di bawah garis merah sehingga di harapkan adanya referensi baru 

yang lebih memadai guna menunjang kegiatan belajar mengajar. 


