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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar belakang 

Kebijaksanaan dan perencanaan pangan dan gizi harus mendapat tempat 

yang utama dalam mensejahterakan kehidupan bangsa. Sebab, apabila orang tidak 

cukup makan, maka akan terjadi konsekuensi fungsional. Tiga konsekuensi yang 

umum adalah, menurunnya kecerdasan bangsa, meningkatnya frekuensi terkena 

penyakit infeksi, dan meningkatnya angka kematian. Keadaan kurang gizi yang 

ringan pun sudah dapat menyebabkan mudah sakit, pertumbuhan fisik dan mental 

terganggu,  kegiatan fisik pada anak menurun, produktivitas kerja pada orang 

dewasa rendah dan kesehatan pada ibu hamil juga mudah menurun. Dengan 

dilakukan intervensi gizi, bukan saja keadaan gizi dapat diperbaiki, tetapi juga 

efek–efek fungsional tersebut di atas dapat dihindari, seperti terlihat pada 

meningkatnya produktifitas kerja pekerja–pekerja di perkebunan dan keadaan 

kesehatan pada umumnya (Direktorat Gizi Masyarakat, 2000).  

Hasil–hasil survey konsumsi yang dilakukan secara terpisah di beberapa 

daerah di pulau Jawa menunjukkan bahwa konsumsi kalori, zat besi, dan vitamin 

A pada umumnya rendah dibandingkan dengan kecukupan gizi yang disarankan, 

terutama pada golongan rawan biologis dan rawan pangan. Dengan demikian 

walaupun faktor ekologi dan lingkungan seperti infeksi berperanan terhadap 

timbulnya keadaan gizi kurang seperti kurang energi kronis (KEK), kurang 

vitamin A (KVA), dan anemia gizi, tetapi rendahnya konsumsi zat-zat gizi yang 

bersangkutan adalah lebih utama. Menurut Winarno (1993), golongan paling 
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rawan terhadap keadaan kurang gizi adalah anak di bawah umur lima tahun, 

wanita hamil, dan wanita menyusui, terutama dari keluarga berpenghasilan 

rendah. 

Masalah gizi makro adalah masalah yang utamanya disebabkan 

kekurangan atau ketidakseimbangan asupan energi dan protein. Program 

perbaikan gizi makro dari pemerintah pusat dan daerah lebih diarahkan untuk 

menurunkan masalah gizi makro yang utamanya mengatasi masalah kurang energi 

protein terutama di daerah miskin baik di pedesaan maupun di perkotaan dengan 

meningkatkan keadaan gizi keluarga, meningkatkan partisipasi masyarakat, 

meningkatkan kualitas pelayanan gizi baik di puskesmas maupun di posyandu, 

dan meningkatkan konsumsi energi dan protein pada balita gizi buruk.  

Strategi dari pemerintah terutama Departemen Kesehatan RI yang 

dilakukan untuk mengatasi masalah gizi makro adalah melalui pemberdayaan 

keluarga di bidang kesehatan dan gizi. Cara terbaik untuk membantu mereka 

adalah ikut berpartisipasi dalam memecahkan masalah yang mereka hadapi.  

Upaya perbaikan gizi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kemandirian 

dengan fokus keluarga mandiri sadar gizi dengan harapan mereka dapat mengenal 

dan mencari pemecahan masalah yang dihadapi. Kegiatan operasional yang 

dilaksanakan adalah: Pemetaan keluarga mandiri sadar gizi oleh dasawisma dalam 

rangka survey mawas diri masalah gizi keluarga dan asuhan dan konseling gizi. 

Dimana dimulai akhir tahun 2005 sampai dengan 2011, 50% institusi pelayanan 

kesehatan telah melaksanakan asuhan dan konseling gizi bagi keluarga dengan 

tenaga professional baik oleh petugas dari DEPKES maupun tenaga konsultan 
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asing yang diperbantukan melalui proyek kerjasama dengan menggunakan 

tatalaksana asuhan dan konseling gizi. 

 Pemberdayaan masyarakat di bidang gizi juga digalakkan oleh pemerintah  

dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam memerangi 

kelaparan dan peduli terhadap masalah gizi yang muncul di masyarakat.  

Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

penanggulangan masalah gizi makro, sehingga tercipta komitmen yang baik 

antara masyarakat dan petugas. Dan strategi terakhir adalah dengan pemberdayaan 

petugas serta subsidi langsung berupa dana untuk pembelian makanan tambahan 

dan penyuluhan pada balita gizi buruk dan ibu hamil KEK. Evaluasi juga 

dilaksanakan dalam pelaksanaan program perbaikan gizi makro, yaitu dimulai dari 

evaluasi input, proses, output dan impact dengan tujuan untuk menilai persiapan, 

pelaksanaan, pencapaian target dan prevalensi status gizi pada sasaran (Bardsono, 

2010). 

Manifestasi dari masalah gizi makro bila terjadi pada wanita usia subur 

dan ibu hamil yang Kurang Energi Kronis (KEK) adalah berat badan bayi baru 

lahir yang rendah (BBLR). Bila terjadi pada anak balita akan mengakibatkan 

marasmus, kwashiorkor atau marasmic-kwashiorkor dan selanjutnya akan terjadi 

gangguan pertumbuhan pada anak usia sekolah. Seorang ibu sebelum menjadi 

hamil atau mengandung, harus lebih dahulu baik keadaan gizinya. Dengan 

demikian, cadangan gizi yang ada akan cukup baginya untuk memenuhi proses 

kehamilan dan laktasi. Proses mengandung dan menyusui haruslah dipandang 

sebagi suatu kesatuan yang kontinu yang tidak dapat dipisah–pisahkan. Karena 
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itu, untuk pertumbuhan janin yang optimal, seorang ibu yang sedang mengandung 

harus mempunyai kecukupan gizi yang baik. (Bhirawa, 2011).  

KEK pada ibu hamil adalah kekurangan gizi pada ibu hamil yang 

berlangsung lama bisa mencapai beberapa bulan atau tahun (DepKes RI, 1999). 

Kekurangan gizi bagi ibu hamil di Indonesia terutama untuk kondisi KEK banyak 

di jumpai di daerah–daerah pedesaan yang masih minim sarana dan prasarana 

kesehatan dan kurangnya informasi yang cukup tentang pendidikan gizi bagi ibu 

hamil. Salah satu contohnya adalah di kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, 

dimana dapat di jumpai ibu hamil dengan resiko tinggi. Kalipare merupakan salah 

satu kecamatan di wilayah Kabupaten Malang bagian selatan. Lokasinya berada di 

selatan Bendungan Sutami, Karang Kates. Pada tahun 2010 angka ibu hamil 

dengan resiko tinggi mencapai 123 jiwa dari 1127 jiwa ibu hamil yang ada, dan 

yang menderita KEK mencapai 45 jiwa (Puskesmas Kalipare, 2009).  

Program-program kesehatan sebagai penunjang pemenuhan gizi untuk ibu 

hamil dari pemerintah pusat dan daerah yang selama ini dilakukan belum bisa 

berjalan dengan baik sesuai sasaran yang diinginkan. Berbagi program 

pemberdayaan masyarakat dalam hal pendidikan gizi terutama untuk ibu hamil 

seperti berjalan di tempat, belum menunjukkan hasil yang maksimal. Untuk itulah 

penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah status gizi ibu hamil di Kecamatan 

Kalipare Kabupaten Malang dalam upaya penekanan tingkat KEK pada ibu hamil, 

dengan judul penelitian: Studi Tentang Status Gizi Ibu Hamil Di Kecamatan 

Kalipare Kabupaten Malang 2011/2012(Suatu Studi Kasus Kurang Energi 

Kronis Pada Ibu Hamil). 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian 

ini adalah.  

1. Bagaimanakah status gizi ibu hamil di Kecamatan Kalipare Kabupaten 

Malang? 

2. Bagaimanakah tingkat kasus Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil 

di Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang? 

 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini untuk : 

1. Untuk mengetahui status gizi ibu hamil di Kecamatan Kalipare Kabupaten 

Malang.  

2. Untuk mengetahui tingkat kasus Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu 

hamil di Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat dan 

pemerintah dalam hal peningkatan mutu kesehatan masyarakat terutama 

untuk KEK pada ibu hamil di wilayah Kabupaten Malang. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan sebagai sarana informasi dan rujukan tersendiri 

bagi dinas-dinas terkait, terutama dinas kesehatan Kabupaten Malang 
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dalam hal kebutuhan gizi bagi ibu-ibu hamil di wilayah Kabupaten Malang 

yang masih belum tersentuh oleh pendidikan gizi bagi ibu hamil. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, maka 

diberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan hanya di seluruh desa di wilayah Kecamatan 

Kalipare Kabupaten Malang.  

2. Obyek penelitian yang digunakan adalah para penderita KEK pada ibu 

hamil di wilayah Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang. 

3. Penelitian ini hanya untuk mengetahui bagaimana status gizi ibu hamil di 

Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang 2011/2012 terutama untuk tingkat 

KEK pada ibu hamil. 

4. Parameter penelitian ini adalah jumlah penderita KEK pada ibu hamil di 

seluruh wilayah Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang.  

 

1.6 Penegasan Istilah 

1. Studi adalah suatu hal yang dilakukan yang bertujuan untuk pembelajaran 

dalam hal mencari masalah yang muncul di lapangan dan mencari jawaban 

dari masalah tersebut (Ramadhan, 2010). 

2. Status gizi adalah suatu kondisi gizi seseorang atau masyarakat yang ada 

di lapangan saat ini. 
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3. Ibu hamil adalah suatu kondisi dimana seorang wanita mengandung calon 

anak di dalam kantung rahimnya dalam kurun waktu kurang lebih 9 bulan  

(Weni, 2010).   

4. KEK adalah kekurangan gizi pada ibu hamil dan Wanita usia subur yang 

berlangsung lama (beberapa bulan atau tahun). yang mengakibatkan 

timbulnya gangguan kesehatan pada ibu dan janin yang dikandungnya 

dengan cirri-ciri : ukuran LILAnya < 23,5 cm dan dengan salah satu atau 

beberapa kriteria sebagai berikut : a.Berat badan ibu sebelum hamil < 42 

kg. b.Tinggi badan ibu < 145 cm. c.Berat badan ibu pada kehamilan 

trimester III < 45 kg. d.Indeks masa tubuh (IMT) sebelum hamil < 17,00 

e.Ibu menderita anemia (Hb < 11 gr %) (DepKes RI, 1999). 

5. Kabupaten Malang adalah suatu wilayah daerah tingkat II di wilayah 

propinsi Jawa Timur yang geografis wilayahnya terdiri dari pegunungan 

dan laut selatan (Wilkimedia, 2010). 

 

 


