
BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. LATAR BELAKANG 

Status gizi adalah faktor yang terdapat dalam level individu, faktor yang dipengaruhi 

langsung oleh jumlah dan jenis asupan makanan serta kondisi infeksi. Diartikan juga 

sebagaikeadaan fisik seseorang atau sekelompok orang yang ditentukan dengan salah satu atau 

kombinasi ukuran-ukuran gizi tertentu. (Supariasa, et al, 2016).  Sistem penentuan status gizi 

dalam suatu individu atau masyarakat menggunakan berbagai metode pengukuran untuk 

mengkelompokkan masing-masing tingkat suatu perkembangan status gizi antara lain dengan 

metode Dietary, laboratorium, antropometri dan klinik. Pengukuran yang digunakan merujuk 

pada indikator yang berguna sebagai indeks untuk menunjukkan tingkat status gizi dan kesehatan 

yang berbeda-beda.  

Status Gizi adalah keadaan tubuh manusia sebagai akibat konsumsi makanan dan 

penggunaan zat-zat gizi. Adapun kategori dari status gizi dibedakan menjadi tiga yaitu, gizi 

lebih, gizi baik, dan gizi kurang. Baik buruknya status gizi manusia dipengaruhi oleh dua hal 

pokok yaitu, konsumsi makanan dan keadaan kesehatan tubuh atau infeksi. Dalam ilmu gizi, 

status gizi lebih dan status gizi kurang disebut sebagai malnutrisi, yakni suatu keadaan patologis 

akibat kekurangan atau kelebihan secara relatif ataupun absolut satu atau lebih zat gizi.  
 



Status gizi berkaitan dengan asupan makronutrien dan energi. Energi didapatkan terutama 

melalui konsumsi makronutrien berupa karbohidrat, protein dan lemak. Selama usia 

pertumbuhan dan perkembangan asupan nutrisi menjadi sangat penting, bukan hanya untuk 

mempertahankan kehidupan melainkan untuk proses tumbuh dan kembang. Di Indonesia, 

prevalensi konsumsi energi di bawah kebutuhan minimal secara nasional mencakup 33,9% untuk 

kelompok usia 4-6 tahun dan 41,8% untuk usia 7-9 tahun.7 Prevalensi konsumsi protein di 

bawah kebutuhan minimal secara nasional mencakup 25,1% untuk kelompok usia 4-6 tahun dan 

30,8% untuk usia 7-12 tahun. Selain sebagai indikator kesehatan masyarakat, status gizi secara 

individual juga berhubungan dengan penentuan prestasi akademik.  

Gizi sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan tubuh manusia, selain 

itu gizi dapat pula menciptakan daya tahan tubuh manusia. Dengan kata lain bahwa dengan 

pemenuhan zat gizi yang cukup dan seimbang maka kita dapat terhindar dari serangan penyakit 

contohnya seperti : infeksi, batuk, demam, flu dan lain-lain. Gizi sangat berpengaruh terhadap 

perkembangan dan pertumbuhan pada anak, karena gizi yang baik merupakan fungsi utama 

untuk memperoleh kondisi fisik dan mental yang baik.  

Gizi mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam perkembangan dan kecerdasan 

pada anak, karena kecerdasan itu merupakan suatu aktivitas dari fungsi kejiwaan yang 

mempunyai hubungan yang penting dengan kesehatan. Apabila anak kekurangan zat gizi, maka 



akan menyebabkan organ-organ pada tubuh akan tidak dapat tumbuh atau berkembang dengan 

baik, sehingga akan mengakibatkan kerusakan pada proses tumbuh kembang anak.  

Pada saat akan melakukan penelitian ini terjadi keadaan pandemi virus Covid-19, dengan 

mengikuti anjuran pemerintah yaitu social distancing, sehingga tidak dapat mengumpulkan data 

langsung ke pasien. Oleh karena itu akibat waktu yang singkat dalam penyusunan, penulis 

mengambil bentuk penelitian studi literatur. Penelitian studi literatur yaitu penelitian yang 

melakukan penelusuran pustaka berupa tulisan, jurnal dan naskah publikasi.  

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengambil studi literatur dengan judul “ 

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Status Gizi Pada Anak Autis” 

B. RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan suatu masalah yaitu bagaimanakah hasil 

kajian pustaka tentang faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi pada anak autis? 

C. TUJUAN  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi pada anak autis.  

2. Tujuan Khusus 

a. Mengindentifiksi tentang penderita autis melalui data-data dari hasil penelitian pada jurnal 

b. Mengindentifikasi faktor tentang pengaruh status gizi terhadap penderita autis melalui data-

data dari hasil penelitian pada jurnal   



c. Mengkaji data dari hasil penelitian tentang hubungan status gizi dengan penderita autis 

D. MANFAAT  PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritik 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dan 

dapat memperluas wawasan serta pengalaman peneliti dalam mempelajari dan menganalisis 

Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi pada anak autis.  

2. Manfaat Praktis 

Memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca tentang Faktor-faktor yang 

mempengaruhi status gizi pada anak autis. 

 


