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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Asupan zat gizi ini penting untuk anak yang sedang dalam tumbuh 

kembang, baik secara fisik maupun mental. Bertambah berat badan 

merupakan salah satu tanda yang menunjukan bahwa seorang anak sehat dan 

tumbuh serta berkembang dengan baik, apabila anak mengalami kekurangan 

gizi maka akan berdampak pada keterbatasan pertumbuhan, rentan terhadap 

infeksi, peradangan kulit dan akhirnya akan menghambat perkembangan anak 

dibandingkan dengan anak yang memiliki status gizi baik. 

Semua anak memiliki hak yang sama dalam tumbuh dan berkembang, 

tanpa terkecuali, termasuk didalamnnya adalah anak yang terlantar. Anak 

terlantar adalah  anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik 

fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Menurut Departemen Sosial RI (2006) 

keterlantaran pada anak secara garis besar disebabkan oleh dua faktor yaitu: 

1) faktor ketidaksengajaan atau dengan kata lain karena kondisi yang tidak 

memungkinkan dari orang tua atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan 

anaknya; 2) faktor kesengajaan untuk menelantarkan anaknya karena 

rendahnya tanggung jawab sebagai orang tua atau keluarga terhadap anaknya. 
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perlindungan anak, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, 

tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 
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diskriminasi. Bagi anak yang terlantar, pemerintah telah membangun 

beberapa fasilitas salah satunya panti asuhan. 

Status gizi adalah keseluruhan dari berbagai proses dalam tubuh 

makhluk hidup untuk menerima bahan-bahan dari lingkungan hidupnya dan 

menggunakan bahan-bahan tersebut agar menghasilkan berbagai aktivitas 

penting dalam tubuhnya sendiri. Bahan-bahan tersebut dikenal dengan istilah 

unsur gizi. Unsur gizi adalah istilah yang dipakai secara umum pada setiap zat 

yang dicerna, diserap, dan digunakan untuk mendorong kelangsungan faali 

tubuh. Unsur gizi dapat dipilih menjadi protein, lemak, hidrat arang,mineral, 

vitamin dan air (Mary, 2011). 

Status gizi pada masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Kondisi 

sosial ekonomi merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi 

status gizi. Bila kondisi sosial ekonomi baik maka status gizi diharapkan 

semakin baik (Putri, 2015). Masalah gizi berawal dari ketidakmampuan 

rumah tangga mengakses pangan, baik karena masalah ketersediaan di  

tingkat lokal, kemiskinan, pendidikan dan pengetahuan akan pangan dan 

gizi, serta perilaku masyarakat  (Bappenas,  2007). 

Standard WHO untuk nilai rata-rata, batas -2SD, dan batas +2SD. 

Prevalensi kurus ditentukan jika nilai IMT <-2SD, dan prevalensi berat badan 

(BB) lebih jika nilai IMT >+2SD. Menurut standar WHO 2015 secara 

nasional prevalensi kurus adalah 13,3% pada laki-laki dan 10,9% pada 

perempuan. Sedangkan prevalensi BB lebih pada laki-laki 9,5% dan 

perempuan 6,4%. Kurus mengindikasikan gizi kurang, sedangkan berat badan 
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lebih mengindikasikan gizi lebih. Masalah gizi di Indonesia masih didominasi 

oleh masalah gizi kurang yaitu Kurang Energi Protein (KEP), anemia besi, 

Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), dan kekurangan vitamin A 

(Seprianty, 2015). Riskesdas tahun 2013 status gizi penduduk umur 5-12 

tahun dapat dinilai berdasarkan IMT yang dibedakan menurut umur dan jenis 

kelamin. Kondisi gizi anak pada usia ini masih membutuhkan perhatian, 

tercermin dari persentase pendek yang  juga tinggi, yaitu mencapai 30,7%. 

Status gizi anak secara nasional prevalensi pendek pada anak umur 5-

12 tahun adalah 30,7 persen (12,3%) sangat pendek dan 18,4% pendek). 

Prevalensi sangat pendek terendah di DI Yogyakarta (14,9%) dan tertinggi di 

Papua (34,5%), sedangkan Kalimantan Barat perada pada posisi tiga puluh 

(Riskesdas, 2013).  

Secara nasional prevalensi kurus (menurut  IMT/U) pada anak umur 

5-12 tahun adalah 11,2%, terdiri dari 4,0% sangat kurus dan 7,2% kurus, 

Prevalensi sangat kurus paling rendah di Bali (2,3%) dan paling tinggi di 

Nusa Tenggara Timur (7,8%), sedangkan Kalimantan Barat berada pada 

posisi tiga puluh.  Gemuk pada anak umur 5-12 tahun masih tinggi yaitu 

18,8%, terdiri dari gemuk 10,8% dan sangat gemuk (obesitas) 8,8%, 

Prevalensi gemuk terendah di Nusa Tenggara Timur (8,7%) dan tertinggi di 

DKI Jakarta (30,1%) dan Kalimantan Barat menempti peringkat dua puluh 

lima prevalensi gemuk  (Riskesdas, 2013). 

Beberapa upaya atau program telah dilakukan oleh pemerintah untuk 

mengatasi masalah gizi dalam rangka mendukung pencapaian Millennium  
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Development Goals (MDGs), Adapun upaya yang sudah dilakukan adalah 

pelacakan kasus, penanganan kasus gizi buruk di Theurapetic Feeding Center 

(TFC) dan Rumah Sakit (balita gizi buruk mendapat perawatan baik rawat 

inap maupun rawat jalan), bantuan rujukan kasus, Pemberian Makanan 

Tambahan (PMT) Pemulihan kasus gizi buruk/kurang, pendampingan, 

konseling gizi, pemberian suplemen dan Pemberian Makanan Pendamping 

ASI (MP-ASI).    

Masalah gizi disebabkan oleh beberapa faktor baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Secara langsung dipengaruhi konsumsi makanan 

yang tidak seimbang dan keadaan kesehatan individu. Kedua faktor tersebut 

dipengaruhi oleh masalah ekonomi, pelayanan kesehatan, pendidikan dan 

pengetahuan yang rendah serta rendahnya pendapatan masyarakat yang 

menyebabkan kebutuhan paling mendasar sering kali tidak terpenuhi, pola 

asuh yang kurang memadai, jumlah anak banyak dan ketersediaan pangan 

yang tidak cukup. Kekurangan gizi erat kaitannya dengan kemiskinan. 

Banyak anak menderita kurang gizi disebabkan karena rendahnya konsumsi 

energi protein dalam makanan sehari-hari sehingga tidak memenuhi Angka 

Kecukupan Gizi (AKG) (Depkes RI, 2000). 

Menurut Adriani dkk, (2012) bahwa masalah gizi disebabkan oleh 

faktor primer dan sekunder. Faktor primer antara lain karena asupan makanan 

seseorang yang kurang, baik pada kuantitas maupun kualitas yang disebabkan 

oleh kemiskinan, ketidaktahuan tentang gizi dan kebiasaan makan yang salah. 

Faktor sekunder meliputi semua faktor yang mempengaruhi asupan makanan, 
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pencernaan, penyerapan dan metabolisme zat gizi. Hal ini menyebabkan zat-

zat gizi tidak sampai di sel-sel tubuh setelah makanan dikonsumsi. Oleh 

karena itu status gizi balita penting untuk diperhatikan sebab pada kelompok 

ini sangat rentan terhadap penyakit kekurangan gizi. Kekurangan gizi pada 

anak balita selalu berhubungan erat dengan keterbelakangan dalam 

pembangunan sosial ekonomi.  

Kekurangan gizi  pada anak menyebabkan kegagalan pertumbuhan 

fisik dan perkembangan kecerdasan, menurunkan produktifitas kerja dan 

menurunkan daya tahan tubuh yang berakibat meningkatnya angka kesakitan 

dan kematian. Kecukupan gizi sangat diperlukan oleh setiap individu, sejak 

janin yang masih di dalam kandungan, bayi, anak sekolah, masa remaja, 

dewasa sampai usia lanjut. Apabila kebutuhan gizinya tidak terpenuhi maka 

diperkirakan angka kesakitan atau kematian anak dapat meningkat. Hal ini 

dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak di masa yang 

akan datang, sehingga mereka tidak memiliki daya saing yang sangat 

diperlukan. Karena terhambatnya kecerdasan dan produktifitas. Gizi sangat 

memegang peranan penting dalam siklus kehidupan manusia. Dimana gizi 

yang tidak seimbang baik kekurangan maupun kelebihan akan dapat 

mempengaruhi kualitas sumber daya manusia (Depkes RI, 2007). 

Kekurangan gizi yang terjadi pada anak usia muda bahkan sejak 

dalam kandungan dapat menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan sel 

otak yang tidak oftimal sehingga tidak terpulihkan yang akhirnya dapat 

mempengaruhi kualitas sumber daya manusia dimasa yang akan datang. 
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Berbeda dengan anak yang asupan gizinya cukup dan sehat maka 

perkembangan sel otaknya juga optimal mengikuti perkembangan tubuhnya, 

sehingga anak cerdas dan produktif. Anak cerdas dan produktif adalah cikal 

bakal sumber daya manusia yang tinggi (aset bangsa). (Adriani dkk, 2012) 

Menurut Depkes RI (2012) bahwa anak merupakan bagian dari 

kelompok umur yang cukup rawan terhadap kekurangan gizi. Selain 

sumbangan ASI sudah berkurang juga pada masa tersebut anak sudah mulai 

mau makan sendiri dan tidak mau diatur. Anak yang status gizinya kurang 

akan mudah terserang penyakit karena daya tahan tubuhnya kurang.   

Kondisi gizi masyarakat Kalimantan Barat saat ini masih belum 

memuaskan. Hal ini dapat dilihat dari hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) 

balita tahun 2012 dimana masih tingginya prevalensi gizi kurang  yaitu 13,4% 

dan gizi buruk 3,8 %. Hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) balita di Kota 

Pontianak selama 3 tahun terakhir menggambarkan prevalensi KEP Total 

yaitu tahun 2010 : 16,44%, tahun 2011: 12,59% dan tahun 2012 : 15,72%  .  

Dari hasil pemantauan tersebut Kota Pontianak prevalensi KEP Total cukup 

tinggi di tahun 2012 yaitu sebesar 15,72% bila dibandingkan dengan 

kabupaten/ kota lainnya yang ada di Kalimantan Barat seperti Kabupaten 

Bengkayang dengan prevalensi KEP Total sebesar 15,3%, Kabupaten Kubu 

Raya 11,9% (Dinkes Propinsi Kalbar, 2013).  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti kepada 

10 anak didapat bahwa dari 10 anak yang diukur BB/U ditemukan anak yang 

mengalami gizi kurang dengan nilai z-score <-2 SD ada 5 anak (50%). Anak 
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yang mengalami gizi kurang dan  diketahui  memiliki riwayat penyakit infeksi 

2 anak (20%) seperti ISPA, batuk-batuk dan flu, mengkonsumsi ma-kanan di 

bawah AKG  3 anak (30%)  seperti mengkonsumsi nasi, snack, mie instan 

serta terdapat anak yang sulit makan, hal yang memicu terjadinya kurang gizi. 

Masalah gizi kurang dan gizi buruk merupakan masalah yang perlu 

penanganan khusus, karena anak yang menderita gizi kurang bila tidak 

diperhatikan dan ditanggulangi maka kondisi anak cenderung ke gizi buruk. 

Anak yang gizi buruk memiliki daya tahan tubuh yang tidak kuat sehingga 

mudah terkena infeksi, infeksi akan memperburuk kondisi anak. Akibatnya 

anak mengalami penurunan tingkat kecerdasan, keterlambatan dalam per-

tumbuhan dan perkembangan serta anak tidak mempunyai daya saing yang 

tinggi. Lebih jauh lagi dampak gizi buruk adalah meningkatnya kejadian 

kesakitan dan kematian.   

 

I.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalah di atas, maka masalah dalam 

penelitian adalah faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi status gizi 

anak Panti Asuhan Muhammadiyah dan Aisyiyah di Kota Pontianak.  
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I.3. Tujuan 

I.3.1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi status 

gizi anak Panti Asuhan Muhammadiyah dan Aisyiyah di Kota 

Pontianak. 

I.3.2. Tujuan Khusus 

1. Mengetahui gambaran status gizi anak Panti Asuhan 

Muhammadiyah dan Aisyiyah di Kota Pontianak. 

2. Mengetahui gambaran karakteristik responden (umur dan   

pendidikan) dengan status gizi anak Panti Asuhan 

Muhammadiyah dan Aisyiyah di Kota Pontianak.  

3. Mengetahui  hubungan antara penyakit infeksi dengan status gizi 

anak Panti Asuhan Muhammadiyah dan Aisyiyah di Kota 

Pontianak. 

4. Mengetahui  hubungan antara asupan karbohidrat dengan status 

gizi anak Panti Asuhan Muhammadiyah dan Aisyiyah di Kota 

Pontianak. 

5. Mengetahui hubungan antara asupan protein dengan status gizi 

anak Panti Asuhan Muhammadiyah dan Aisyiyah di Kota 

Pontianak. 

6. Mengetahui hubungan antara asupan lemak dengan status gizi 

anak Panti Asuhan Muhammadiyah dan Aisyiyah di Kota 

Pontianak.   
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I.4. Manfaat Penelitian 

I.4.1. Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman untuk  

merancang penelitian dalam penyusunan skripsi.  

I.4.2. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas            

Muhammadiyah Pontianak  

Sebagai informasi data serta pustaka dalam pengembangan 

ilmu kesehatan  masyarakat  khususnya di bidang gizi.  

I.4.3. Bagi Instansi terkait (Dinas Kesehatan Kota Pontianak khususnya 

Bidang Kesehatan Keluarga) 

Sebagai informasi atau bahan masukan bagi instansi terkait 

dalam menentukan kebijakan penanggulangan gizi kurang di Kota 

Pontianak yang merupakan salah satu upaya perbaikan gizi 

masyarakat.  

I.4.4. Bagi Panti Asuhan Muhammadiyah dan Aisyiyah Pontianak  

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi pihak 

institusi sehingga dapat meningkatkan perannya dalam menyediakan 

makanan yang sesuai kaidah gizi seimbang dengan 

mempertimbangkan daya terima makanan anak didik supaya 

kebutuhan energi dan zat gizi tercukupi sehingga kualitas kesehatan 

anak dan remaja untuk pertumbuhan dan perkembangan terjaga.  
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I.4.5. Bagi Petugas Lapangan  

Memberikan informasi dan sebagai bahan penyuluhan 

kesehatan pada masyarakat tentang berbagai faktor yang berhubungan 

dengan status gizi masyarakat. 

 

I.5. Keaslian Penelitian 

Tabel I.1 

Keaslian Penelitian 
 

No Nama Penulis / Judul/ Tahun Metodologi Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Dilla Nursari 

(2009) 

Gambaran 

Kejadian Anemia 

Pada Remaja Putri 

SMP Negeri 18 

Kota Bogor 

Tahun 2009 

Metode 

Kualitatif 

dengan 

Cara FGD 

Seluruh informan 

menderita anemia 

tingkat sedang 

dengan kadar Hb 

antara 8,7 gr/dl 

sampai 10,8 gr/dl 

memiliki beberapa 

gejala atau tanda-

tanda anemia, yaitu 

5L, pusing, mudah 

mengantuk, pucat 

pada kuku, bibir, 

dan kelopak mata 

Sama-sama meneliti 

status gizi 

Variabel: asupan 

gizi, anemia dan 

asupan zat gizi 

2. Hapzah Hubungan 

Tingkat 

Pengetahuan Dan 

Status Gizi 

Terhadap 

Kejadian Anemia  

Remaja Putri Pada 

Siswi Kelas Iii Di 

Sman 1 

Tinambung  

Kabupaten 

Polewali Mandar 

Cross 

Sectional 

Ada hubungan 

antara pengetahuna, 

status gizi dengan 

kejadian anemia  

remaja putri pada 

siswi kelas III di 

SMAN 1 

Tinambung 

Kabupaten Polewali 

Mandar dengan 

kuat hubungan 

sebesar 30% (p = 

0,000) 

Sama-sama meneliti 

status gizi 

Variabel bebas: 

pengetahuan, status 

gizi. 

Variabel terikat: 

anemia 

3. Utami 

Wahyuningsih 

Asupan Zat Gizi, 

Status Gizi, Dan 

Status Anemia 

Pada Remaja 

Laki-Laki 

Pengguna 

Narkoba di 

Lembaga 

Pemasyarakatan 

Anak Pria 

Tangerang 

Cross 

sectional 

Sebagian besar 

subjek berada 

dalam kategori 

status gizi normal 

dan sebagian besar 

sub- jek pun 

mengalami anemia. 

Sama-sama meneliti 

status gizi 

Variabel bebas: 

asupan zat gizi dan 

status gizi. 

Variabel terikat: 

status anemia 
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No Nama Penulis / Judul/ Tahun Metodologi Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

4 Dian 

Gunatmaningsih 

Faktor-faktor 

yang 

Berhubungan 

dengan Kejadian 

Anemia pada 

Remaja Putri di 

SMA Negeri 1 

Kecamatan 

Jatibarang 

Kabupaten Brebes 

Cross 

sectional 

Terdapat hubungan 

yang signifikan 

dengan kejadian 

anemia pada remaja 

putri di SMA 

Negeri 1 

Kecamatan 

Jatibarang 

Kabupaten Brebes 

adalah tingkat 

pendapatan 

keluarga (p=0,035), 

tingkat pendidikan 

ibu (p=0,040), 

status gizi 

(p=0.002) dan 

menstruasi 

(p=0,015). 

Sedangkan variabel 

yang tidak 

berhubungan secara 

signifikan adalah 

tingkat pengetahuan 

tentang anemia 

(p=0,416) dan 

tingkat konsumsi 

zat besi (p=0,592). 

Sama-sama meneliti 

remaja dan status 

gizi 

Variabel bebas: 

pengetahuan, 

pendapatan 

keluarga, tingkat 

pendidikan, 

konsumsi zat besi, 

status gizi dan 

menstruasi. 

Variabel terikat: 

status anemia 

 

 

 

 


