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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Tumbuh kembang dianggap sebagai satu kesatuan yang mencerminkan 

berbagai perubahan yang terjadi selama hidup seseorang. Seluruh perubahan tersebut 

merupakan proses dinamis yang menekankan beberapa dimensi yang saling terkait. 

Pertumbuhan adalah peningkatan jumlah dan ukuran sel pada saat membelah diri dan 

mensintesis protein baru, menghasilkan peningkatan ukuran dan berat seluruh atau 

sebagian bagian sel. Sedangkan perkembangan adalah perubahan dan perluasan 

secara bertahap, perkembangan tahap kompleksitas dari yang lebih rendah ke yang 

lebih tinggi, peningkatan dan perluasan kapasitas seseorang melalui pertumbuhan. 

Maturasi serta pembelajaran pertumbuhan dianggap sebagai perubahan kuantitatif 

dan perkembangan sebagai perubahan kualitatif (Donna L.Wong, edisi 6). 

 Setiap anak mengalami tahap tumbuh kembang yang sesuai dengan usia. Di 

dalam tahap tumbuh kembang terdapat periode kehidupan organisme ketika 

organisme tersebut rentan terhadap pengaruh positif atau negatif. Periode tersebut 

dibagi menjadi 4 yaitu periode kritis, sensitif, rentan dan optimal (Donna L.Wong, 

edisi 6). Periode usia perkembangan masa toddler termasuk dalam periode optimal 

yaitu suatu masa yang apabila diberikan rangsangan secara optimal maka akan 

mencapai puncaknya. Periode ini bisa juga disebut golden periode atau periode emas. 

Apabila dalam periode ini anak diberikan rangsangan, stimulus, dan nutrisi maka 

pertumbuhan dan perkembangan anak akan berjalan secara optimal.  

 Apabila anak mengalami kekurangan makan maka anak akan mengalami 

malnutrisi. Malnutrisi menjadi masalah kesehatan yang utama di dunia, terutama pada 
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anak dalam periode ini. Faktor yang menjadi penyebab malnutrisi adalah pemberian 

susu botol (pada kondisi sanitasi yang buruk), pengetahuan yang tidak memadai, 

factor ekonomi dan politik, dan kekurangan makanan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Anak-anak pada periode usia ini tetap mempunyai dorongan pertumbuhan 

yang biasanya bertepatan dengan periode pertumbuhan yang lebih lambat, masukan 

dan nafsu makan seorang anak juga akan berkurang. Adanya kreatifitas dalam hal 

nafsu makan dan asupan makanan pada anak harus dipahami oleh para orang tua 

agar dapat memberikan respon yang baik terhadap setiap kondisi yang terjadi pada 

anak (Sulistyoningsih, 2011). 

Penyakit gangguan gizi seperti KEP dan sebagainya terdapat terutama pada 

golongan umur ini (Prof.DR.Dr.Solihin Pudjiadi, DSAK). Sebagian besar toddler 

memanifestasikan penurunan kebutuhan nutrisi dengan berkurangnya selera makan. 

Fenomena ini dikenal dengan anoreksia (Donna L.Wong, edisi 6). Anoreksia 

disebabkan oleh berbagai factor, berupa penyakit organis, psikologis atau pengaturan 

makan yang kurang baik (Ilmu kesehatan anak: FKUI: 1985). Dua puluh empat 

persen anak usia 2 tahun, 19% anak usia 3 tahun dan 18% anak usia 4 tahun 

dilaporkan memiliki masalah dengan pemberian makan, khususnya menyangkut 

“memilih-milih” dalam hal rasa, tekstur, dan kombinasi makanan (Abraham M. 

Rudolph).  

Selama ini telah dilakukan berbagai macam pendekatan untuk mengatasi 

masalah makan pada anak, dengan mengatur pola makan anak, pendekatan diet pada 

anak, serta pemberian vitamin. Tetapi, cara-cara tersebut masih belum efektif untuk 

mengatasi masalah makan pada anak. Dalam melakukan pendekatan harus melihat 

factor penyebab yang dialami anak (Ilmu kesehatan anak:FKUI:1985).  
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Penyajian makanan untuk balita diperlukan kreatifitas ibu agar makanan 

terlihat menarik sehingga dapat menimbulkan selera makan anak balita. Meskipun 

makanan diolah dengan cita rasa yang tinggi tetapi bila dalam penyajiannya tidak 

dilakukan dengan baik, maka nilai makanan tersebut tidak akan berarti, karena 

makanan yang ditampilkan waktu disajikan akan merangsang indera penglihatan 

sehingga menimbulkan selera yang berkaitan dengan cita rasa. Pemakaian alat-alat 

yang sesuai. Alat-alat makan yang digunakan hendaklah terbuat dari bahan yang aman 

dan tidak membahayakan anak balita, misalnya terbuat dari email, melamin, dan 

plastik. Sebaiknya menggunakan alat makan yang berwarna dan bergambar sesuai 

dengan kesenangan anak balita agar anak tertarik untuk makan. 

Menurut hasil pemantauan Direktorat Bina Gizi Masyarakat, Kementerian 

Kesehatan, selama tahun 2005 sampai dengan 2009, jumlah kasus balita gizi buruk 

amat berfluktuasi. Tahun 2005-2007 jumlah kasus cenderung menurun dari 76178, 

50106, dan 39080. Akan tetapi tahun 2007 dan 2008 cenderung meningkat yaitu 

41290 dan 56941. Data tersebut mengatakan di Provinsi NTT pada tahun 2005, 2007 

dan 2008, menduduki posisi teratas sedangkan tahun 2006 dan 2009 masing-masing 

ditempati Jawa Tengah dan Jawa Timur.  

Perawat berperan dalam memfasilitasi effective behavioural functioning pada 

pasien sebelum, selama, dan setelah sakit. Johnson (1980) menggunakan konsep dari 

disiplin lain seperti pembelajaran social, motivasi, stimulasi sensorik, adaptasi, 

modifikasi tingkah laku, proses perubahan, ketegangan, dan stress. 

Dalam penelitian ini mengacu pada Achievement Subsystem yaitu mencoba 

memanipulasi lingkungan. Fungsinya adalah untuk mengontrol atau mengunggulkan 

sebuah aspek pribadi atau lingkungan untuk sebuah standart mutu tinggi. Area 

subsistem ini termasuk kemampuan intelektual, fisik, kreatifitas, mekanis, dan social. 
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 Dari hasil studi pendahuluan, di wilayah kerja puskesmas dinoyo malang pada 

bulan juni 2011 terdapat 84 balita yang mengalami gizi kurang. Semua balita tersebut 

rata-rata mengalami susah makan. Berdasarkan hasil wawancara pada studi 

pendahuluan yang dilakukan pada bulan januari 2012, didapatkan nafsu makan yang 

kurang dari masing-masing balita yang akan dijadikan responden dalam penelitian. 

Hal ini, dikarenakan kreatifitas makanan yang disajikan oleh orang tua mereka selalu 

monoton sehingga mengakibatkan selera makan balita berkurang. 

Berdasarkan data tersebut, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana 

pengaruh berbagai warna wadah makanan  terhadap balita dengan gangguan nafsu 

makan pada usia toddler (1-3 tahun). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh berbagai warna wadah makanan terhadap nafsu makan 

pada anak usia toddler di Wilayah Kerja Puskesmas Dinoyo Malang? 

2. Warna wadah makanan apakah yang paling baik terhadap nafsu makan pada 

anak usia toddler di Wilayah Kerja Puskesmas Dinoyo Malang? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan umum dan tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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         1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pengaruh berbagai warna wadah makanan terhadap nafsu makan 

pada anak usia toddler di Wilayah Kerja Puskesmas Dinoyo Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi berbagai warna wadah makanan terhadap nafsu makan 

pada anak usia toddler di Wilayah Kerja Puskesmas Dinoyo Malang? 

2. Mengidentifikasi nafsu makan pada anak usia toddler di Wilayah Kerja 

Puskesmas Dinoyo Malang? 

3. Mencari pengaruh berbagai warna wadah makanan terhadap nafsu 

makan pada anak usia toddler di Wilayah Kerja Puskesmas Dinoyo 

Malang. 

4. Mencari warna wadah apakah yang paling baik terhadap nafsu makan 

pada anak usia toddler di Wilayah Kerja Puskesmas Dinoyo Malang. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Responden 

Orangtua dapat mengetahui bahwa dengan berbagai warna wadah makanan 

dapat membantu meningkatkan nafsu makan anak 

 1.4.2 Peneliti 

     Menambah pengetahuan dan keterampilan di bidang keperawatan anak. 

1.4.3 Institusi pendidikan 

Memberikan masukan pengetahuan tentang pengaruh berbagai warna 

wadah makanan terhadap nafsu makan pada anak usia toddler di Wilayah 

Kerja Puskesmas Dinoyo Malang. 



6 

  

 1.4.4 Peneliti lain 

Memberikan informasi awal pengaruh berbagai warna wadah makanan 

terhadap nafsu makan pada anak usia toddler di Wilayah Kerja Puskesmas 

Dinoyo Malang, yang nantinya dapat dijadikan penelitian selanjutnya. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

1. Pada balita dengan gangguan nafsu makan usia toddler (1-3 tahun). 

2. Balita yang sehat tidak sakit secara fisik. 

3. Tanpa  melihat faktor psikologis. 

4. Tidak menggunakan pengukuran kalori. 

5. Tidak melihat menu makanan yang diberikan keluarga. 

 

1.6. Batasan Istilah 

1. Penyajian dalam penelitian ini adalah proses, cara, perbuatan menyajikan, 

pengaturan penampilan (Kamus bahasa Indonesia) 

2. Makanan dalam penelitian ini adalah segala bahan yg kita makan atau masuk 

ke dalam tubuh yg membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan 

tenaga, atau mengatur (Kamus bahasa Indonesia) 

3. Wadah makanan dalam penelitian ini adalah suatu bahan untuk 

mempermudah pengangkutan, pemasaran dan pendistribusian makanan 

(Kaskus, 2012) 

4. Nafsu makan dalam penelitian ini adalah keadaan yang mendorong seseorang 

untuk memuaskan keinginannya dalam hal makan (Kamus bahasa Indonesia) 

5. Makan dalam penelitian ini adalah memasukkan makanan pokok ke dalam 

mulut serta mengunyah dan menelannya (Kamus bahasa Indonesia) 
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6. Penyajian makanan dalam penelitian ini adalah penempatan makanan yang 

sudah siap dimakan dalam tempat yang tepat (Depkes, 1977) 

7. Balita gizi kurang dalam penelitian ini adalah balita yang mengalami keadaan 

tidak sehat yang timbul karena tidak cukup makan dengan dimakan konsumsi 

energi dan protein kurang selama jangka waktu tertentu (Supariasa, 2001) 

8. Usia toddler dalam penelitian ini adalah masa eksplorasi lingkungan yang 

intensif karena anak berusaha mencari tahu bagaimana semua terjadi dan 

bagaimana mengatur orang lain melalui perilaku temper tantrum, negativisme, 

keras kepala. Di usia ini  anak mengalami periode yang sangat penting untuk 

pencapaian perkembangan dan pertumbuhan intelektual (Donna L.Wong, 

edisi 6) 

9. Gizi kurang dalam penelitian ini adalah kekurangan konsumsi pangan secara 

relatif atau absolute dalam periode tertentu (Supariasa, 2001) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


