
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang  

Salah satu permasalahan kesehatan di Indonesia adalah kematian anak  

usia bawah lima tahun (balita). Balita merupakan salah satu kelompok yang rawan 

gizi selain ibu hamil, ibu menyusui dan lanjut usia. Pada masa ini pertumbuhan 

sangat cepat diantaranya pertumbuhan fisik, perkembangan psikomotorik, mental 

dan sosial. Status gizi buruk pada balita dapat menimbulkan pengaruh yang dapat 

menghambat pertumbuhan fisik, mental maupun kemampuan berpikir yang pada 

akhirnya dapat menurunkan produktifitas kerja. Balita dengan penderita gizi 

buruk dapat mengalami penurunan kecerdasan (IQ) hingga 10 %. Keadaan ini 

menunjukan bahwa pada hakekatnya gizi yang buruk atau kurang dapat  

berdampak pada penurunan kualitas sumber daya manusia. Dampak paling buruk 

yang diterima adalah kematian pada umur yang sangat dini (Samsul, 2011). 

Status gizi dipengaruhi oleh dua hal menurut UNICEF (2009)  yaitu 

penyebab langsung dan penyebab tidak langsung, dimana penyebab langsung 

adalah asupan gizi dan penyakit infeksi. Balita yang mendapat makanan yang 

cukup baik tetapi sering diare atau demam, akhirnya akan menderita kurang gizi. 

Demikian juga pada balita yang makanannya tidak cukup (jumlah dan mutunya) 

maka daya tahan tubuhnya dapat melemah, dalam keadaan demikian akan mudah 

diserang infeksi yang dapat mengurangi nafsu makan, dan akhirnya dapat 

menderita kurang gizi atau gizi buruk (Thaha, 2014). 
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Keadaan gizi buruk biasanya disebabkan karena ketidaktahuan ibu 

mengenai tatacara pemberian makanan yang baik kepada balitanya sehingga 

asupan gizi pada balita kurang. Namun, kejadian gizi buruk pada balita ini dapat 

dihindari apabila ibu mempunyai cukup pengetahuan tentang cara memelihara gizi 

dan mengatur makanan balita. Karena dengan memiliki pengetahuan yang cukup 

khususnya tentang kesehatan, seseorang dapat mengetahui berbagai macam 

gangguan kesehatan yang mungkin akan timbul sehingga dapat dicari 

pemecahannya. Kurangnya pengetahuan tentang gizi akan mengakibatkan 

berkurangnya kemampuan menerapkan informasi dalam kehidupan sehari-hari, 

hal ini merupakan salah satu penyebab terjadinya gangguan gizi (Baliwati, 2013). 

Badan kesehatan dunia World Health Organization (2011) memperkirakan 

bahwa 54% kematian balita disebabkan oleh keadaan gizi buruk. Sementara 

masalah gizi di Indonesia mengakibatkan lebih dari 80% kematian balita. Hasil 

Riset Kesehatan Dasar (2013) secara nasional, prevalensi status gizi balita dengan 

berat kurang pada tahun 2013 adalah 19,6% yang terdiri dari 5,7% gizi buruk dan 

13,9% gizi kurang. Jika dibandingkan dengan angka prevalensi tahun 2010 

(17,9%)  terlihat terjadi peningkatan. Perubahan terutama terjadi pada prevalensi 

gizi buruk yaitu 4,9% pada tahun 2010 dan 5,7% pada tahun 2013. Untuk 

mencapai sasaran Millennium Development Goals (MDG’s) tahun 2015 yaitu 

15,5% maka prevalensi gizi buruk-kurang secara nasional harus diturunkan 

(Kemenkes RI, 2013). 

Masalah kesehatan masyarakat dianggap serius bila prevalensi gizi buruk-

kurang antara 20,0% - 29,0% dan dianggap prevalensi sangat tinggi bila ≥ 30% 

(WHO, 2010). Pada tahun 2013, secara nasional prevalensi gizi buruk-kurang 
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pada balita balita sebesar 19,6% yang berarti masalah gizi berat kurang di 

Indonesia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat mendekati prevalensi 

tinggi. Kondisi ini cukup memprihantinkan, karena dapat mengancam kualitas 

sumber daya manusia di masa yang akan datang (Kemenkes RI, 2013). 

Penelitian Wahyu (2016) menyatakan bahwa ada hubungan tingkat 

pengetahuan ibu balita mengenai pemberian makanan dengan status gizi balita. 

Penelitian Rizqia (2013) menyatakan bahwa ada hubungan antara tingkat 

pengetahuan ibu tentang pemberian makanan balita dengan status gizi balita. 

Kondisi ini berbeda dengan penelitian Fitri (2008)  yang menyatakan bahwa tidak 

ada hubungan antara pengetahuan ibu tentang gizi balita dan pola makan balita 

bersama-sama terhadap status gizi balita. 

Hasil Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 7 Maret 

2018, di Dinas Kesehatan Provinsi Bali terdapat 356.098 balita dengan jumlah 

gizi buruk dan kurang sebanyak 47.005 balita. Data di Kabupaten Badung 

didapatkan jumlah balita 22.524 balita dengan kasus gizi buruk sebanyak empat 

orang. Data di Kabupaten Tabanan didapatkan jumlah balita yaitu 19.139 balita 

dengan kasus gizi buruk sebanyak 17 orang. Jumlah balita terbanyak di 

Kabupaten Tabanan adalah di Puskesmas Kediri I Tabanan yaitu 2.055 balita 

dengan kasus balita gizi buruk sebanyak empat orang. Peneliti juga melakukan 

wawancara di Puskesmas Kediri I Tabanan kepada ibu yang memiliki balita 

dimana didapatkan hasil dari 10 orang ibu terdapat tiga balita diberikan makanan 

dengan asupan gizi yang tidak seimbang dimana dalam pemberian makanan 

terdapat kelebihan dan kekurangan kandugan gizi yang dapat menggangu 

pertumbuhan balita. Dua balita mengalami badan kurus akibat asupan makanan 
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yang kurang dari orang tua. Dua balita mengalami kegemukan akibat dari orang 

tua memberikan makan dengan porsi lebih dan tiga balita ditemukan memiliki 

pertumbuhan fisik yang normal.  

Berdasarkan hasil uraian diatas peneliti ingin mengkaji ulang terkait 

hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang pemberian makanan dengan status gizi 

balita di Puskesmas Kediri I Tabanan.  

 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian yaitu “Adakah Hubungan Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Pemberian 

Makanan dengan Status Gizi Balita di Puskesmas Kediri I Tabanan Tahun 2018?” 

 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum  

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

tingkat pengetahuan ibu tentang pemberian makanan dengan status gizi balita di 

Puskesmas Kediri I Tabanan Tahun 2018. 

2. Tujuan khusus  

a. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan ibu tentang pemberian makanan pada 

balita di Puskesmas Kediri I Tabanan. 

b. Mengidentifikasi status gizi balita di Puskesmas Kediri I Tabanan. 

c. Menganalisis hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang pemberian makanan 

dengan status gizi balita di Puskesmas Kediri I Tabanan. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Manfaat teoritis  

Secara teoritis informasi hasil penelitian berguna untuk mengembangkan 

dan menambah wawasan bagi ibu yang memiliki balita mengenai hubungan antara 

tingkat pengetahuan ibu tentang pemberian makanan dengan status gizi balita 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi institusi  

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

mahasiswa khususnya program studi kebidanan sebagai dokumen dan bahan 

bacaan mengenai hubungan tingkat pengetahuan ibu tentang pemberian makanan 

dengan status gizi balita. 

b. Manfaat bagi tempat penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan perhatian yang lebih terhadap 

masyarakat, khususnya ibu yang memiliki balita dalam pemberian makanan  pada 

balita yang berpengaruh pada status gizi balita. 

c. Manfaat bagi peneliti  

Penelitian ini diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di 

perkuliahan tentang pemberian  makanan pada balita dan status gizi balita dengan 

pengalaman nyata dalam melakukan penelitian sehingga lebih memperkaya 

khasanah ilmu pengetahuan dan menjadi acuan bagi peneliti berikutnya.
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