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BAB I 

PENDAHULUAN 

I.1 Latar Belakang 

Masalahgizimerupakanmasalah yang ada di tiap-tiapnegara, 

baiknegaramiskin, negaraberkembangdannegaramaju. Negara 

miskincenderungdenganmasalahgizikurangdannegaramajudanberkembangce

nderungdenganmasalahgizilebih (Soekirman,2000). Saatini di dalam era 

globalisasiinidimanaterjadiperubahangayahidupdanpolamakan, Indonesia 

mengalamimasalahgiziganda di satupihakmasalahgizikurang yang 

padaumumnyadisebabkanolehkemiskinan, kurangnyapersediaanpangan, 

kurangbaiknyakualitaslingkungan, 

kurangnyapengetahuanmasyarakattentanggizi. 

Selainitumasalahgizilebihdisebabkanolehkemajuanekonomipadalapisanmasy

arakattertentudisertaidengankurangnyapengetahuantentanggizi (Azrul, 2004). 

Status gizi masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan 

pembangunan kesehatan di Indonesia. Untuk itu pemerintah mencanangkan 

visi pembangunan gizi yaitu, mewujudkan keluarga mandiri sadar gizi untuk 

mencapai status gizi masyarakat yang optimal (Genis, 2015).Perbaikan gizi 

masyarakat yang difokuskan pada perbaikan gizi bayi dan anak balita 

merupakan awal dari peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kekurangan 

dan kelebihan gizi pada bayi dan anak balita akan berakibat munculnya 

masalah kesehatan (Notoadmojo 2007). 
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Masalah ini erat hubungannya dengan berbagai faktor yang 

menyangkut pola hidup masyarakat. Pendekatan masalah gizi masyarakat 

melalui epidemiologi gizi bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang 

berhubungan erat dengan timbulnya masalah gizi masyarakat, baik yang 

bersifat biologis, dan terutama yang berkaitan dengan kehidupan sosial 

masyarakat. Penanggulangan masalah gizi masyarakat yang disertai dengan 

surveilans gizi lebih mengarah kepada penanggulangan berbagai faktor yang 

berkaitan erat dengan timbulnya masalah tersebut dalam masyarakat dan 

tidak hanya terbatas pada sasaran individu atau lingkungan keluarga saja 

(Noor, 2008). 

MenurutAlbner (2010), studiepidemiologigiziadalahilmu   yang   

mempelajarisebaran,   besar,   dandeterminanmasalahgizidanpenyakit yang 

berhubungandenganmasalahgizi, sertapenerapannyadalamkebijakandan   

program   pangandangiziuntukmencapaikesehatanpenduduk yang lebihbaik. 

Epidemiologigiziadalahpenerapanteknikepidemiologidalamupayamemahami

penyebab (kausa) penyakit di dalampopulasi yang 

terpajandengansatuataulebihfaktorgizi yang diyakinisangatpenting. (Gibney, 

2008).  

Gizi lebih merupakan kondisi ketidaknormalan atau kelebihan 

akumulasi lemak pada jaringan adiposa. Gizi lebih tidak hanya berupa 

kondisi dengan jumlah simpanan kelebihan lemak, namun juga distribusi 

lemak di seluruh tubuh.Distribusi lemak dapat meningkatkan risiko yang 

berhubungan dengan berbagai macam penyakit degeneratif (WHO, 2000). 
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Anak yang sehat akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan 

yang normal dan wajar, yaitu sesuai standar pertumbuhan fisik anak pada 

umumnya dan memiliki kemampuan sesuai standar kemampuan anak 

seusianya. Selain itu, anak yang sehat tampak senang, gembira dan kreatif. 

Anak yang sehat dapat tubuh kembang dengan baik dan teratur, sesuai 

dengan tingkat umurnya dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan 

(Santoso&Ranti, 2004). 

Gizilebihdarisegikesehatanmerupakansalahsatupenyakitsalahgizi, 

sebagaiakibatkonsumsimakanan yang jauhmelebihikebutuhannya. Dari 

berbagaitulisanmengenaigizilebihpadaanak, ternyatabanyakmasalah yang 

dihadapiolehanak, lebih – lebihkalaugizilebihpadamasaanak – 

anakiniberlanjutsampaidewasa (Soetjiningsih, 1995). 

Metodepenentuan status giziadabermacam –

macamsalahsatudiantaranyayaitumenghitungnilaiZ-Score. Menghitung satus 

gizi dengan menghitung nilai Z-Score merupakan salah satu cara dan paling 

sering digunakan dalam menghitung status gizi balita. Hingga saat ini telah 

tersedia baku standar untuk ketiga indeks status gizi tersebut yang 

dikeluarkan oleh WHO.DalammenghitungnilaiZ-

Scoreterdapattigaindikatoryaituindikatorberatbadandibagitinggibadan 

(BB/TB), beratbadandibagiumur (BB/U), danindikatortinggibadandibagiumur 

(TB/U) (Manjilala, 2014). 

Gizilebihberdampakbanyakpadaanak, akibatdarigizilebihadalah 

diabetes, darahtinggiataupenyakitjantung. Penyakit – 
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penyakitiniadalahpenyakit yang biasamenyerang orang dewasa, 

tetapibersamaberkembangnyazamanpenyakittersebutkini bias 

menyerangpadaanak-anak. Penyakit-penyakitituakibattimbunanlemak, 

kolestroldangula yang mengendappadatubuhanak. Selainitu, 

gangguanpernafasaanatauasmajugatermasuksalahsatupenyakit yang 

menyeranganak-anak yang mengalamigizilebihatauobesitas. 

Selainpenyakittersebut, anak-anak yang 

mengalamikelebihanberatbadanataukegemukanjugaseringmengalamiganggua

nbergerakdanterganggupertumbuhannyakarenatimbunanlemak yang 

berlebihanpada organ-organ yang seharusnyaberkembang (Nirwana, 2012) 

Word Health Organitation (WHO) memperkirakan tahun 2013 jumlah 

kasus gizi lebih pada anak usia dibawah 5 tahun sebesar 42juta, 31 juta 

diantaranya terjadi pada anak usia dibawah 5 tahun yang tinggal di negara 

berkembang (WHO 2013).  Laporan WHO tahun 2014 diperkirakan 41 juta 

anak di bawah usia lima tahunmengalamigizilebih dipengaruhi oleh 

kelebihan berat badan atau obesitas, anak di bawah usia lima tahun di seluruh 

dunia jumlah anak-anak yang kelebihan berat badan atau obesitas telah 

hampir dua kali lipat sejak tahun 1990, meningkat dari5.400.000 sampai 

10.300.000di tahun 2014, dari anak di bawah lima tahun usia yang kelebihan 

berat badan, 48% tinggal di Asia dan 25% di Afrika (WHO, 2016). 

Prevalensi gizi lebih pada balita adalah 4,3%. sebanyak 15 provinsi 

mempunyai prevalensi gizi lebih pada balita diatas prevalensi nasional yaitu, 

Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung, 
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Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, 

Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Maluku dan Papua. Kalimantan Barat 

masuk dalam 15 Provinsi yang mempunyai prevalensi gizi lebih pada balita 

di atas prevalensi nasional (Riskesda, 2007). Dilihat dari Rikesda 2013 

Kalimantan Barat terdapat 5.0% gizi lebih pada Balita (Riskesda, 2013). 

  Kalimantan Baratkhususnya di Kota 

PontianakdilihatdarilaporanDinas kesehatan Provinsi Kalimantan Barat tahun 

2015terdapat  2,18% balita gizi lebih, untuk Kota pontianak terdapat 

2,18%.Kota Pontianak menjadi peringkat ke tiga dengan status gizi lebih 

pada balita, dimana Kabupaten Ketapang menjadi yang pertama dengan 

3,37% gizi lebih dan di ikuti Kabupaten Bengkayang dengan 3,19% gizi 

lebih(Dinkes Kalbar, 2013). 

Dari data Dinas kesehatan Kota Pontianak terjadi peningkatan gizi 

lebih pada balita sejak tiga tahun terakhir pada tahun 2014terdapat 5 % balita 

gizi lebih, terjadi peningkatan ditahun 2015 terdapat 7,64% balita gizi lebih 

dan ditahun 2016sebesar7,6% gizi lebih pada balita. Gizi lebih pada balita 

akan berpotensi terjadinya obesitas/kelebihan beratbadan. (Dinkes Kota 

Pontianak, 2015). 

Kota Pontianak terdiri dari 6 Kecamatan yaitu Pontianak Kota, 

Pontianak Utara, Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, dan 

Pontianak Tenggara. Data status gizi lebih pada balita tahun 2016 per 

Kecamatan di Kota Pontianak meliputi kecamatan Pontianak kota sebesar 

17,7%, disusul Kecamatan Pontianak Barat sebesar 10,7%, Kecamatan 
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Pontianak Selatan Sebesar 29,2%, Kecamatan Pontianak Timur sebesar 

23,5%, Kecamatan Pontianak Utara sebesar 12,9% dan terahir Kecamatan 

Pontianak Tenggara sebesar 5,7% (Dinaskesehatan Kota Pontianak, 2016). 

Di Kota Pontianak terdapat 23 puskesmas, berdasarkan data 

daridinaskesehatan Kota Pontianak tahun 2016 

PuskesmasBanjarSerasanmendudukikasustertinggigizilebihpadabalitadengan

proporsi 16,3%, disusulPuskesmasPerum 1 denganproporsi 11,6%, 

danterahirdiperingkat ke-3 PuskesmasGg. Sehatyaitudenganproporsi 10,75% 

. (DinasKesehatan Kota Pontianak, 2016).  

Survey pendahuluan dari 10 balita gizi lebih di Kota Pontianak, 

mendapatkan hasil, 70% orang tua dengan riwayat obesitas, 50% ibu sewaktu 

hamil mempunyai riwayat diabetes (gestasional), 40% orang tua dengan 

pendapatan menengah kebawah, 60% ibu sewaktu hamil mengidap 

preeklamsia, balita sewaktu bayi dengan berat lahir rendah sebesar 20%, bayi 

yang diberi kolostrum sebesar 70%, bayi yang mendapatkan ASI Eklusif 

sebesar 40%, balita yang diberi susu formula sebesar 60%, balita dengan pola 

makan yang kurang baik sepertitidakmengaturpolamakan, 

seringmengkonsumsicemilansembarangan, sebesar 60%, dan balita yang 

melakukan aktifitas fisik lebih dari 1 jam perharisepertibermain, 

melakukangerakan sebesar 50%. 

Penelitian yang dilakukanolehWijayantidanSidiarthatahun 2014 yang 

berjudulHubunganRiwayatObesitas Orang 

TuaDenganKejadianObesitasPadaAnakSekolahDasarmenyebutkanbahwadida
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patkan 43 anak yang mengalamiobesitas. Dari hasiluji bivariate 

didapatkankeduaorangtuayang obesitasmemilikianakobesitassebanyak 75% 

dengannilai p=0,001, OR=10,5, CI 95%= 3,168;34,803, ayah obesitas yang 

memilikianakobesitassebanyak 30% dengannilai p=0,393, OR=1,5, CI 95%= 

0,591;3,810, ibuobesitas yang memilikianakobesitassebanyak 28,6% 

dengannilai p=0,618, OR=1,4, CI 95%= 0,372;5,268, serta non obesitas yang 

memilikianakobesitassebanyak 22,2%. Simpulanpenelitianini, 

bahwakeduaorangtua yang obesitasmempunyaihubungan yang 

signifikandenganobesitaspadaanaksekolahdasar. 

Penelitian yang dilakukan oleh Parengkuan dkk (2013), yang 

berjudulhubunganantarapendapatankeluargadengankejadianobesitaspadaanak

sekolahdasar di Kota Manado didapatkan hasil penelitian menunjukan bahwa 

terdapat hubungan antara pendapatan keluarga dengan kejadian obesitas pada 

anak SD di Kota Manado, kesimpulanproporsi keluarga berpendapatan tinggi 

yang memiliki anak obesitas sebesar 55,9 % dan pada kelompok tidak 

obesitas 25%.Keluarga dengan pendapatan tinggi merupakan faktor resiko 

terjadinya obesitas pada anak SD di Kota Manado( OR=3,8). 

Penelitian dari Nadir, dkk tahun 2015 yang berjudul The Prevalence 

Of Macrosomia In Newborns And Its Association With Maternal Diabetes, 

mengatakan ibu yang memiliki riwayat diabetes (gestational) memiliki 

kemungkinan melahirkan bayi makrosomia (berat badan lahir lebih) 

dibandingkan dengan ibu yang tidak mempunyai riwayat diabetes.Penelitian 

dari Shufian, dkk (2015),  hasil penelitian menunjukan kegemukan pada usia 
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2-5 tahun, didapatkan 3,3% yang mengalami BBLR. Dari hasil perhitungan 

didapatkan nilai odd ratio sebesar 1,036 yang memiliki arti bahwa anak balita 

yang memiliki riwayat bayi berat lahir rendah mengalami resiko menjadi 

kegemukan sebesar 1,036. 

PenelitiandariSaputridan Ahmad padatahun 2014 yang 

berjudulhubunganriwayatpemberianASIeksklusifdengankejadianobesitaspada

anakusia4-5 tahun, mendapatkanhasilanalisis 

bivariatemenunjukkanbahwariwayatpemberian ASI 

eksklusifmempunyaihubungan yang bermaknadenganobesitas (p=0.013: 

OR=4,2).Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rosister,dkk pada 

tahun 2015 yang berjudul Breast, Formula and Combination Feeding in 

Relation to Childhood Obesity in Nova Scotia, Canada, mengatakan anak 

yang hanya mengkonsumsi susu formula lebih cendrung obesitas (OR 1,57, 

95% CI 1,10-2,25) dibandingkan anak yang hanya ASI saja. 

Berdasarkanuraian, data, danfaktaawal yang 

diperolehpenelitimerasaperluuntukmenelitianalisiskejadiangizilebihpadabalit

a di diwilayahkerjaPuskesmasBanjarSerasan Kota Pontianak tahun 2017 

karenauntukmengetahuilebihawalkecenderunganriwayatkarakteristikkeluarga

sertaperilakumakansebagairekomendasipemeriksaanawal agar 

balitatersebuttidakmengalamigizilebihketikasudahdewasa.Terjadipeningkatan

gizilebih di kota Pontianak sejaktigatahunterahirdanterjadinyapeningkatan 

yangsignifikanpadatahun 2014-

2016membuatpenelititertarikuntukmenelitianalisisepidemiologikejadiangizile
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bihpadabalitadi wilayahkerjaPuskesmasBanjarSerasan Kota Pontianak tahun 

2017. 

1.2RumusanMasalah 

Berdasarkanlatarbelakangdiatasmakarumusanmasalahdalampenelitian

iniadalahuntukmengetahuibagaimanaGambaran 

EpidemiologiKejadianGiziLebihPadaBalitadi 

wilayahkerjaPuskesmasBanjarSerasan Kota Pontianak tahun 2017? 

1.3 TujuanPenelitian 

1.3.1 TujuanUmum 

Secara umum tujuan penelitian ini adalah 

untukmengetahuigambaranepidemiologikejadiangizilebihpadabalitadi

wilayahPuskesmasBanjarSerasankota Pontianak. 

I.3.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui gambaran faktor 

laindarikejadiangizilebihdiwilayahkerjaPuskesmasBanjarSerasa

n Kota Pontianak, sebagaiberikut :  

a. Untuk mengetahui gambaran tingkatpendapatankeluarga 

b. Untuk mengetahui gambaran genetik (dari ayah danibu). 

2. Untukmengetahuigambaranriwayatmasakehamilanibudiwilayah

kerjaPuskesmasBanjarSerasan Kota Pontianak, sebagaiberikut : 
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a. Untuk mengetahui gambaran riwayat Diabetes (gestasional) 

b. Untuk mengetahui gambaran preeklamsi 

3. UntukmengetahuigambaranriwayatbalitadiwilayahkerjaPuskes

masBanjarSerasan Kota Pontianak sewaktumasihbayi, 

sebagaiberikut :  

a. Untuk mengetahui gambaran BeratBayiLahirRendah 

(BBLR) 

b. Untuk mengetahui gambaran pemberiankolostrum 

c. Untuk mengetahui gambaran InisiasiMenyusuiDini (IMD) 

d. Untuk mengetahui gambaran  pemberian ASI Ekslusif 

e. Untuk mengetahui gambaran  pemberian MP-ASI 

4. Untukmengetahuigambarankebiasaanpadabalita di 

wilayahkerjaPuskesmasBanjarSerasan Kota Pontianak, 

sebagaiberikut : 

a. Untuk mengetahui gambaran pemberiansusu formula 

b. Untuk mengetahui gambaran aktifitasfisik 

c. Untuk mengetahui gambaran polamakan 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Bagi Peneliti 

Memberikan pengetahuan dan gambaran bagi peneliti tentang 

analisis epidemiologi kejadian gizi lebih pada balita di kota 

pontianak khususnya gambaran genetik, pola makan, riwayat 
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diabetes, asupan gizi, sosial ekonomi dan pekerjaan pada ibu hamil, 

gambaran pre eklamasi, BBLR, kolostrum, IMD dan ASI pada bayi 

dan gambaran MP-ASI, susu formula, pola makan dan aktifitas fisik 

pada batita dengan kejadian gizi lebih pada balita di 

wilayahkerjaPuskesmasBanjarSerasankota Pontianak. 

I.4.2 Bagi Dinas Kesehatan Kota Pontianak 

Sebagaiinformasiataumasukan yang 

bergunamengenaianalisisepediomologikejadiangizilebihpadabalita di 

wilayahkerjaPuskesmasBanjarSerasankota Pontianak. 

I.4.3 Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi kepada masyarakat 

mengenaigambarandanmasukanpenyebapanalisiskejadiangizilebihdi

wilayahPuskesmasBanjarSerasankota Pontianak. 

1.5 Keaslian Penelitian 
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