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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih 

menghadapi masalah Gangguan  Akibat Kekurangan Yodium (GAKY). Hasil 

pemetaan GAKY tahun 1982 dan 1998 belum menunjukkan penurunan angka 

prevalensi yang menggembirakan. Hasil pemetaan tahun 2003 tidak terjadi 

penurunan bahkan relatif meningkat (dari 9,8 % menjadi 11,7%). Selain itu 

terjadi perluasan dan penyebaran daerah endemik GAKY (Yulihastuti, 2010). 

Goiter rupanya masih menjadi permasalahan tersendiri bagi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Sampang. Ini dapat dilihat dari Total Goiter Rate 

(TGR) Sampang pada tahun 1998 dimana Kabupaten Sampang merupakan 

Kabupaten dengan TGR tertinggi di pulau Madura yakni 13,6%, diikuti 

Kabupaten Sumenep 11,2%, Kabupaten Pamekasan 9%, dan Kabupaten 

Bangkalan 6%. Angka ini menjadi lebih besar pada tahun 2003, dimana 

kabupaten Sampang sendiri mengalami peningkatan nilai TGR sebanyak 

25,2%. Angka TGR nya pada survei nasional 2003 adalah sebagai berikut: 

Kabupaten Sampang 38,8%, Kabupaten Sumenep 21,5%, Kabupaten 

Pamekasan 34,5% dan Kabupaten Bangkalan 34,7% (Dinas Kesehatan 

Propinsi Jawa Timur, 2003). 

Ini membuat Kabupaten Sampang menjadi kabupaten yang berbatasan 

dengan laut dengan angka TGR tertinggi ke 3 di Jawa Timur setelah Blitar 

47,5%, dan Pasuruan 53,3% (Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, 2003). 
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Kelompok murid sekolah dasar merupakan kelompok yang paling 

beresiko terkena goiter karena pada kelompok ini membutuhkan pasokan 

yodium lebih tinggi persatuan berat badan dibandingkan kelompok orang 

dewasa. Hal tersebut terjadi karena anak sedang mengalami masa 

pertumbuhan yang sangat cepat, sehingga memerlukan lebih banyak hormon 

tiroksin per satuan berat badan dibandingkan dengan orang dewasa yang 

sudah selesai pertumbuhannya (BPPD Kabupaten Sampang, 2004). 

Salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya goiter adalah 

ketinggian tempat seperti yang dinyatakan Winjatmadi (2006) bahwa masalah 

GAKY selama ini memang banyak ditemukan di daerah pegunungan atau 

dataran tinggi yang memang kandungan yodium dalam air, tanah, dan bahan 

makanan di daerah tersebut tergolong rendah.  

Kabupaten Sampang sendiri terdiri dari daerah dataran rendah dan 

dataran tinggi. Dataran tertinggi terdapat di Kecamatan Tambelangan dimana 

di dataran tertinggi tersebut terdapat sebuah Sekolah Dasar yakni SD Negeri 

Karanganyar IV berada pada ketinggian 285 meter di atas permukaan air laut 

(mdpl). Sedangkan untuk sekolah dasar yang berada di dataran rendah salah 

satunya yakni SD Negeri Bangsah Kecamatan Sereseh yang berada di tepi 

pantai namun mempunyai angka TGR tertinggi untuk daerah pesisir bahkan 

se Kabupaten Sampang pada tahun 2004. Angka TGR nya yakni 73,3% 

(BPPD Kabupaten Sampang, 2004).  

Atas dasar permasalahan tersebut maka diperlukan penelitian yang 

mengkaji adakah hubungan insiden goiter dengan ketinggian tempatpada 

murid SD Negeri Karanganyar IV Kecamatan Tambelangan dan SD Negeri 
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Bangsah Kecamatan Sereseh Kabupaten Sampang. Diharapkan nantinya dari 

hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam upaya 

pencegahan dan penanganan goiter untuk menghindari komplikasi-

komplikasi yang tidak diinginkan. 

1.2. Rumusan Masalah 

1.2.1. Adakah hubungan insiden goiter dengan ketinggian tempat pada murid 

SD Negeri Karanganyar IV Kecamatan Tambelangan dan SD Negeri 

Bangsah Kecamatan Sereseh Kabupaten Sampang? 

1.3. Batasan Masalah 

Goiter yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah simple goiter 

endemic dikarenakan simple goiter endemic merupakan goiter yang paling 

mungkin dipengaruhi oleh lingkungan fisik seperti apa yang akan diteliti dalam 

penelitian ini. 

1.4. Tujuan Penelitian 

1.4.1. Tujuan umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan hubungan insiden 

goiter dengan ketinggian tempat pada murid SD Negeri Karanganyar IV 

Kecamatan Tambelangan dan SD Negeri Bangsah Kecamatan Sereseh 

Kabupaten Sampang. 

1.4.2. Tujuan khusus 

1. Mengetahui insiden goiter pada murid SD Negeri Karanganyar IV 

Kecamatan Tambelangan Kabupaten Sampang. 

2. Mengetahui insiden goiter pada murid SD Negeri Bangsah Kecamatan 

Sereseh Kabupaten Sampang. 
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1.5. Manfaat penelitian  

1.5.1. Manfaat Klinis 

Dengan mengetahui hubungan insiden goiter dengan ketinggian 

tempat diharapkan nantinya dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

masukan dalam upaya pencegahan dan penanganan goiter untuk 

menghindari komplikasi-komplikasi yang tidak diinginkan. 

1.5.2. Manfaat Akademis 

Penelitian ini diharapkan menjadi titik awal serta sumber bagi 

penelitian selanjutnya. 

 


