
1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Anak usia pra sekolah merupakan periode penting, karena masa ini adalah

dasar yang menentukan perkembangan anak di masa depan. Proses pertumbuhan

terbagi menjadi beberapa fase, salah satu fase tersebut adalah masa pra sekolah

yaitu usia 3- 6 tahun (Wong, 2009). Anak merupakan generasi penerus bangsa yang

diharapkan menjadi sumber daya manusia yang berkualitas di masa depan. Upaya

peningkatan sumber daya manusia ini harus didukung oleh status gizi anak yang

baik (Rona, 2015).

Masalah gizi di Indonesia selain masalah gizi kurang yang belum teratasi

dengan baik, muncul kembali masalah gizi lebih. Gizi kurang yang bekelanjutan

akan mengakibatkan kekurusan dan stunting, sedangkan gizi lebih yang

bekelanjutan akan mengakibatkan kegemukan hingga obesitas. Status gizi adalah

keadaan tubuh sebagai akibat interaksi antara asupan energy dan protein serta zat-

zat gizi (Hidayati, 2019).

Masalah gizi dapat terjadi pada semua kelompok umur dan strata sosial

ekonomi di Indonesia. Masalah gizi kurang pada anak pra sekolah merupakan

masalah yang serius karena akan mengakibatkan berbagai masalah kesehatan yang

sangat merugikan kualitas hidup anak, seperti gangguan pertumbuhan, gangguan

tidur, dan penyakit metabolik dan degenerative seperti penyakit kardio vaskuler,
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diabetes kanker, dll. (Kemenkes, 2012). Sementara obesitas pada masa anak

berisiko untuk menjadi obesitas saat dewasa. Hal ini berpotensi menimbulkan

gangguan metabolisme glukosa dan penyakit degeneratif seperti penyakit jantung,

sumbatan pembuluh darah, dan lain-lain (Hadi, 2005).

Masalah gizi pada anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Peran orang

tua sangat berpengaruh terhadap status gizi anak. Tingkat pengetahuan orang  tua

tentang  gizi akan mempengaruhi perilaku dan sikap dalam memilih makanan untuk

anak. Ketidaktahuan tentang makanan gizi seimbang akan menyebabkan pemilihan

makanan yang salah. Rendah dan lebih gizi yang tekandung dalam makanan

tersebut akan menyebabkan status gizi anak tersebut menjadi buruk dan kurang atau

menjadi gizi lebih (Maulana, 2012).

Keragaman latar belakang ekonomi orang tua juga berpengaruh pada

kemampuan membiayai anak-anaknya sehingga keadaan ekonomi orang tua adalah

salah satu faktor yang menentukan gizi anak. Hal ini dikarenakan dalam pemenuhan

status gizi anak tidak terlepas dari  dukungan makanan yang dikonsumsi (Farida,

2014). Secara umum, jika pendapatan naik maka jumlah dan jenis makanan

cenderung ikut membaik. Pengaruh peningkatan penghasilan terhadap perbaikan

kesehatan dan kondisi keluarga lain yang mengadakan interaksi dengan status gizi

yang berlawanan hampir universal (Sediaoetama, 2003).

Penelitian Gustiva (2016) menyebutkan bahwa anak usia  pra sekolah

mempunyai risiko untuk mengalami masalah dalam pemenuhan gizi, karena pada

masa ini sering terjadi masalah makan yang disebabkan anak sudah mulai menjadi

konsumen aktif yang cendrung memilih-milih makanan yang akan dikonsumsi.

Faktor makanan merupakan faktor langsung yang mempengaruhi status gizi. Faktor
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makanan ini berupa pola makan yang dapat dinilai dari jumlah dan jenis makanan

yang dikonsumsi, serta cara pemberian makan (Irianto, 2006).

Status gizi pada anak pra sekolah juga dapat dipengaruhi oleh aktivitas fisik

anak. Aktivitas fisik pada anak-anak baik di sekolah maupun di rumah berperan

penting dalam penentuan status gizi anak. Dengan melakukan aktivitas fisik, anak

dapat melatih otot-otot, jantung dan hampir seluruh bagian tubuhnya untuk aktif

bergerak dan dapat menghindari terjadinya penimbunan lemak yang berlebihan

dalam tubuh. Umur pra sekolah merupakan periode dimana anak cepat bertumbuh

dan cepat mengalami perubahan dalam pola kebiasaan sehari-hari. Masa pra

sekolah merupakan kesempatan yang tepat untuk memperkenalkan aktivitas fisik

pada anak(Nelson, 1999).

Di Indonesia ditemukan sebanyak 7,8 juta atau sekitar 35,6 persen dari 23

juta balita pada 2017 menderita stunting. Sebanyak 18,5 persen berkategori sangat

pendek dan 17,1 persen berkategori pendek. Angka tersebut memicu reaksi WHO

untuk menetapkan Indonesia sebagai negara dengan status gizi buruk. Apalagi,

persentase stunting Indonesia juga tercatat lebih tinggi dibanding sejumlah negara

Asia Tenggara. Indonesia juga masuk kedalam urutan ke-10 sebagai negara dengan

jumlah obesitas terbanyak di dunia. Kelebihan gizi dapat terjadi mulai dari anak-

anak hingga dewasa (IHME, 2010). Penelitian menyebutkan bahwa sekitar 30%

orang Indonesia saat ini mengalami obesitas. Di kalangan remaja dan anak-anak,

angkanya mencapai 10% dari populasi dan dikhawatirkan akan terus mengalami

peningkatan. Obesitas yang terus meningkat terjadi karena pola konsumsi yang

tidak sehat (Huriyanti, 2013).
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Hasil Riskesdas 2018 menunjukan proporsi stunting atau pendek karena

kurang gizi kronik turun dari 37,2% , menjadi 30,8%. Demikian juga proporsi status

gizi buruk dan gizi kurang dari 19,6% menjadi 17,7%. Meski demikian, angka

tersebut masih jauh dari target Badan Kesehatan Dunia (WHO) yaitu 20%.

Sementara obesitas pada anak turun dari 11,8% menjadi 8%. Penurunan angka

obesitas ini terjadi karena angka stunting yang menurun bukan karena penerapan

diet dan gaya hidup yang sehat.

Menurut Unicef status gizi di Indonesia pada tahun 2018, hampir 3 dari 10

anak berusia bawah lima tahun menderita stunting atau terlalu pendek untuk usia

mereka, sedangkan 1 dari 10 kekurangan berat badan atau terlalu kurus untuk usian

mereka. Seperlima anak usia sekolah dasar mengalami kelebihan berat badan atau

obesitas.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti ingin  meneliti faktor-faktor

yang berhubungan dengan status gizi pada anak pra sekolah usia 3-6 tahun.

Berbagai peneleitian telah dilakukan untuk menangani maslah gizi , namun akan

lebih baik jika diketahui penyebab masalah gizi pada anak pra sekolah sehingga

dapat dilakukan pencegahan  dan intervensi yang lebih baik pada masalah gizi anak,

baik masalah gizi kurang maupun masalah gizi lebih.

Di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

terdapat banyak anak pra sekolah dengan latar belakang yang berbeda dan belum

pernah di lakukan penelitian tentang status gizi anak pra sekolah di daerah tersebut,

sehingga peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis faktor

yang berhubungan dengan status gizi pada anak pra sekolah.



5

1.2 RUMUSAN MASALAH

Faktor-faktor apa yang berhubungan dengan status gizi pada anak usia pra

sekolah di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Umum

Menganalisis faktor resiko yang berhubungan dengan status gizi pada

anak usai pra sekolah di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan

Kenjeran Kota Surabaya

1.3.2 Tujuan Khusus

1.Menganalisis hubungan pengetahuan orang tua dengan status gizi pada anak

pra sekolah di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota

Surabaya

2.Menganalisis hubungan pendapatan orang tua dengan status gizi pada anak

pra sekolah di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota

Surabaya

3.Menganalisis hubungan pola makan dengan status gizi pada anak pra sekolah

di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya

4.Menganalisis hubungan aktivitas fisik dengan status gizi pada anak pra

sekolah di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota

Surabaya
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1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi

referensi atau masukan bagi perkembangan ilmu kebidanan dan menambah

kajian ilmu kebidanan khususnya pada kesehatan anak pra sekolah.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.Bagi Institusi

Menambah wawasan mengenai status gizi pada anak pra sekolah, untuk

dijadikan sebagai acuan bidan dalam memberikan pelayanan pada kesehatan

anak pra sekolah. Dapat menjadi  pertimbangan untuk diterapkan dalam dunia

kebidanan sebagai solusi permasalahan kesehatan anak pra sekolah.

2.Bagi Tempat Penelitian

Memberikan gambaran hubungan pendapatan orang tua, aktifitas fisik anak,

pola makan anak, dan pengetahuan orang tua terhadap status gizi pada anak

pra sekolah, sehingga dapat dipergunakan sebagai dasar penentuan kebijakan

yang terkait dengan masalah gizi pada anak pra sekolah.

3.Bagi Masyarakat

Sebagai masukan bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan status gizi

pada anak pra sekolah, sehingga dapat mencegah dan atau mengurangi risiko

terjadinya masalah gizi pada anak lebih dini.


