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1.1 Latar Belakang  

      Balita merupakan kelompok umur yang rawan mengalami masalah status 

gizi. Hal tersebut dikarenakan pada kelompok umur tersebut, balita berada 

pada siklus pertumbuhan dan perkembangan yang memerlukan zat- zat gizi 

dalam jumlah yang lebih besar dari kelompok umur yang lain. Kekurangan 

ataupun kelebihan zat gizi pada balita akan membawa dampak terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan saat dewasa, apabila tidak diatasi secara dini. 

Balita yang mengalami kurang gizi berisiko mengalami penurunan IQ, 

penurunan imunitas dan produktivitas, masalah kesehatan mental dan 

emosional, serta kegagalan dalam pertumbuhan (Kesuma, 2012; Fleck, 2010 ).  

      Indonesia masih mengalami masalah gizi ganda, yaitu masalah gizi lebih 

dan gizi kurang. Namun yang menjadi perhatian saat ini adalah masalah gizi 

kurang. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013 prevalensi masalah gizi buruk 

dan kurang di Indonesia mencapai 19,6%, pendek 37,2%, kurus 12,1%, dan 

gemuk sebesar 11,9% (Balitbangkes, 2013). Jawa Timur pada tahun 2014 

prevalensi gizi buruk dan kurang mencapai 12,3% , pendek dan sangat pendek 

29%, kurus dan sangat kurus 8%, dan gemuk sebesar 11,2% (Seksi Gizi Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2014). 

 Berdasarkan UNICEF conceptual framework tahun 1997 permasalahan 

status gizi pada balita disebabkan oleh multisektoral. Dalam UNICEF 
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conceptual framework tahun 1997 disebutkan bahwa penyebab masalah status 

gizi pada balita terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu penyebab dasar, 

penyebab tidak langsung, dan penyebab langsung. Penyebab dasar dari 

masalah status gizi pada balita adalah pendidikan, pengetahuan, serta 

kemiskinan. Penyebab tidak langsung masalah status gizi adalah ketersediaan 

pangan tingkat rumah tangga, pola asuh ibu, pelayanan kesehatan, dan sanitasi 

lingkungan, sedangkan penyebab status  gizi secara langsung adalah asupan 

zat gizi dan penyakit infeksi. 

 Kondisi ekonomi sebagai salah satu penyebab dasar masalah status gizi 

pada balita memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan 

balita. Berdasarkan Riskesdas 2010 semakin tinggi tingkat pendapatan 

masyarakat, maka semakin kecil prevalensi gizi buruk dan kurang, pendek dan 

kurus yang terjadi, sebaliknya semakin rendah pendapatan maka semakin 

tinggi prevalensi masalah gizi. Kemiskinan mengakibatkan masyarakat 

mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya yang meliputi 

papan, sandang, pangan serta kesehatan. Keterbatasan dalam memenuhi 

kebutuhan pokok akan mempengaruhi status gizi keluarga, terutama status gizi 

balita yang tergolong dalam kelompok rentan (Balitbangkes, 2010). 

      Mayoritas masyarakat dengan pendapatan rendah (miskin)  merupakan 

masyarakat yang  tinggal di daerah perdesaan daripada perkotaan. 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) (2014) tercatat bahwa 

prevalensi penduduk miskin di Indonesia mencapai 11,25%, dan lebih banyak 

terdapat di daerah perdesaan daripada perkotaan. Jawa Timur merupakan 
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salah satu provinsi yang memiliki prevalensi kemiskinan di atas prevalensi 

nasional, yaitu sebesar 12,42% yang meliputi 8,35% di kota dan 16,13% di 

desa. 

      Berdasarkan Riskesdas 2010 di Indonesia prevalensi gizi buruk, kurang, 

sangat pendek, pendek, sangat kurus, dan kurus pada balita lebih tinggi di 

daerah perdesaan daripada perkotaan. Prevalensi gizi buruk di desa 5,9% 

sedangkan di kota 3,9%. Prevalensi gizi kurang di desa 14,8% sedangkan di 

kota 11,3%. Prevalensi pendek di desa 19,1%, sedangkan di kota 15,3%. 

Prevalensi sangat pendek di desa 20,9%, sedangkan di kota 16,1%. Prevalensi 

balita kurus di desa 7,4%, sedangkan di kota 7,1%. Prevalensi balita sangat 

kurus di desa sebesar 6,6%, sedangkan di kota 5,4% (Balitbangkes, 2010). 

      Selain kemiskinan, pendidikan ibu sebagai pengasuh balita membawa 

dampak terhadap status gizi balita. Pendidikan ibu mempengaruhi tingkat 

pengetahuan ibu dalam menerima informasi- informasi tentang gizi balita. 

Rizki (2009) dan Aprilia (2010) menyatakan bahwa ada hubungan antara 

tingkat pendidikan dan pengetahuan dengan status gizi balita. Ibu yang 

memiliki pengetahuan tentang gizi yang baik cenderung memiliki balita 

dengan status gizi yang baik. Ibu yang tinggal di daerah perkotaan cenderung 

memperoleh pengetahuan tambahan lebih sering 3-4 kali daripada ibu yang 

tinggal di daerah perdesaan. Hal ini merupakan salah satu faktor tingginya 

prevalensi kurang gizi di daerah perdesaan daripada perkotaan (Smith et al., 

2006). 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN STATUS GIZI.... CHOLIFATUN NI'MAH



4 

 

      Pengetahuan ibu akan mempengaruhi sikap dan perilaku ibu dalam 

mengasuh balitanya, sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi 

status gizi balita. Ada hubungan yang kuat antara pola asuh ibu dengan status 

gizi balita, ibu dengan pola asuh terhadap anak yang baik cenderung memiliki 

anak yang berstatus gizi baik (Virdani, 2012). Pola asuh ibu terhadap balita 

terkait dengan praktek pemberian makan kepada balita, perawatan kesehatan 

dasar, higiene per orangan, keadaan tempat tinggal, sandang, serta kesegaran 

jasmani. Pola asuh ibu akan mempengaruhi tingkat asupan zat gizi pada balita 

dan penyakit pada balita. 

      Asupan zat gizi harus sesuai dengan kebutuhan, apabila tidak sesuai akan 

mengakibatkan malnutrisi. Asupan zat gizi dan penyakit infeksi yang dialami 

oleh balita memiliki hubungan yang timbal balik. Penyakit infeksi dapat 

menghambat penyerapan zat gizi, sehingga asupan zat gizi rendah, hal 

tersebut dapat menimbulkan terjadinya malnutrisi. Sebaliknya apabila balita 

menderita malnutrisi maka akan meningkatkan risiko terjadinya penyakit 

infeksi (Adriani dan Wiratmadi, 2012).  

      Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh penulis, maka penulis 

merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai “faktor 

yang berhubungan dengan status gizi balita keluarga miskin di daerah 

perdesaan dan perkotaan” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

      Masalah kurang gizi pada balita di Indonesia, masih menjadi perhatian 

pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Berdasarkan 

data Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro (2014) persentase balita dengan 

berat badan sangat kurang dan berat badan kurang di Kabupaten Bojonegoro 

mengalami fluktuasi dari tahun 2012-2014. Pada tahun 2012 persentase balita 

dengan berat badan sangat kurang mencapai 0,58%, dan tahun 2013 

mengalami kenaikan menjadi 0,63%, sedangkan tahun 2014 mengalami 

penurunan menjadi 0,53%. Pada tahun 2012 persentase balita yang memiliki 

berat badan kurang mencapai 5,78%, pada tahun 2013 mengalami penurunan 

menjadi 5,16%, dan tahun 2014 naik kembali menjadi 5,44%.  

      Puskesmas Balen merupakan salah satu puskesmas di Kabupaten 

Bojonegoro yang terletak di Kecamatan Balen. Berdasarkan hasil laporan 

Seksi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro tahun 2014 persentase 

balita dengan berat badan sangat kurang, dan kurang, balita sangat kurus dan 

kurus, serta balita sangat pendek dan pendek di Puskesmas Balen berada di 

atas prevalensi Kabupaten Bojonegoro (Dinas Kesehatan Kabupaten 

Bojonegoro, 2014). 
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Tabel 1.1 Persentase Status Gizi Balita berdasarkan Indeks BB/U, BB/TB, 
TB/U di Puskesmas Balen dan Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 

 

Puskesmas/ 
Status Gizi 

Status Gizi (%) 
(BB/U) BB/TB TB/U 

Sangat 
Kurang 

Kurang Sangat 
Kurus 

Kurus Sangat 
Pendek 

Pendek 

Puskesmas 
Balen 

0,85 7,92 0,09 3,38 3,66 14,01 

Kabupaten 
Bojonegoro 

0,53 5,44 0,04 2,46 1,72 8,75 

Sumber : Seksie Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, 2014 

Penyebab kurang gizi pada  balita di Kabupaten Bojonegoro secara 

umum disebabkan oleh pola asuh terhadap balita yang kurang baik, 

kemiskinan, penyakit penyerta, dan BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) (Seksi 

Gizi Dinas kesehatan Kabupaten Bojonegoro, 2013). Selain itu pendapatan 

keluarga juga berpengaruh terhadap terjadinya masalah status gizi pada balita 

(Subagiyo, 2009). Pola asuh erat kaitannya dengan informasi yang diperoleh 

ibu dan tingkat pengetahuan ibu tentang gizi balita 

Kemiskinan merupakan penyebab dasar dari masalah kurang gizi pada 

balita yang ada di Bojonegoro. Sebanyak 8,33% masalah kurang gizi di 

Bojonegoro tahun 2014 disebabkan oleh faktor kemiskinan. Persentase 

kemiskinan di Bojonegoro tahun 2014 mencapai 15,95%, sedangkan di Jawa 

Timur sebesar 12,73% (BPS, 2014). Kecamatan Balen menempati urutan 

kecamatan miskin ke 4 dari 27 kecamatan di Bojonegoro (BPS, 2008). Jumlah 

wilayah perdesaan di Kecamatan Balen sebanyak 2 desa, sedangkan perkotaan 

sebanyak 21 desa. 

Angka kemiskinan di Bojonegoro yang masih tinggi berakibat pada daya 

beli masyarakat.  Hal ini akan mempengaruhi ketersediaan pangan yang ada di 
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rumah tangga baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pada akhirnya efek 

dari kemiskinan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap status gizi 

keluarga, khususnya balita sebagai kelompok rentan. 

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan, peneliti ingin melakukan 

penelitian mengenai faktor yang berhubungan dengan status gizi balita 

keluarga miskin di daerah perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Bojonegoro” 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Faktor apa saja yang yang berhubungan dengan  status gizi balita keluarga 

miskin yang tinggal di daerah perdesaan dan perkotaan di Kabupaten 

Bojonegoro? 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis faktor yang berhubungan dengan status gizi balita keluarga 

miskin di daerah perdesaan dan perkotaan di Kabupaten Bojonegoro. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi prevalensi status gizi balita keluarga miskin di daerah 

perdesaan dan perkotaan. 

2. Mengidentifikasi penyebab dasar masalah status gizi yang meliputi : 

pendidikan ibu, pengetahuan ibu, dan faktor ekonomi (jumlah anggota 

keluarga, pekerjaan orangtua, tingkat pendapatan keluarga, 
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pengeluaran non pangan dan pengeluaran keluarga atas pangan) pada 

balita keluarga miskin yang tinggal di daerah perdesaan dan perkotaan. 

3. Mengidentifikasi penyebab tidak langsung masalah status gizi yang 

meliputi pola asuh ibu (praktek pemberian makan, perawatan 

kesehatan dasar, higiene perorangan, keadaan tempat tinggal) pada 

balita keluarga miskin yang tinggal di daerah perdesaan dan perkotaan. 

4. Mengidentifikasi penyebab langsung masalah status gizi yang meliputi 

tingkat kecukupan energi dan zat gizi (karbohidrat, protein, lemak), 

penyakit infeksi dan karaktersitik balita (Umur, jenis kelamin, BB, TB) 

5. Menganalisis hubungan antara status gizi balita keluarga miskin yang 

tinggal di daerah perdesaan dan perkotaan dengan penyebab dasar 

yang meliputi : pendidikan ibu, pengetahuan ibu, dan faktor ekonomi 

(pendapatan keluarga, pengeluaran keluarga atas pangan, dan 

pengeluaran keluarga non pangan). 

6. Menganalisis hubungan antara status gizi balita keluarga miskin yang 

tinggal di daerah perdesaan dan perkotaan dengan penyebab tidak 

langsung yang meliputi pola asuh ibu (praktek pemberian makan, 

perawatan kesehatan dasar, higiene perorangan, keadaan tempat 

tinggal). 

7. Menganalisis hubungan antara status gizi balita keluarga miskin yang 

tinggal di daerah perdesaan dan perkotaan dengan penyebab langsung 

yang meliputi jumlah konsumsi energi dan zat gizi (protein, 

karbohidrat, dan lemak), dan penyakit infeksi. 
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1.4.3 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi instansi kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber 

informasi bagi Puskesmas dan Dinas Kesehatan di Kabupaten 

Bojonegoro sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan intervensi 

penanganan masalah gizi yang tepat. 

2. Manfaat bagi keilmuan 

Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya khasanah keilmuan dan 

sebagai bahan bacaan serta sumber informasi bagi peneliti 

selanjutnya. 

3. Manfaat bagi peneliti 

Merupakan suatu pengalaman dan sarana belajar bagi peneliti dalam 

memperluas wawasan keilmuan, khususnya mengenai status gizi 

balita. 

4. Manfaat Bagi Responden 

a. Mendapatkan informasi tentang status gizi balita responden serta 

penjelasannya. 

b. Mendapatkan informasi asupan zat gizi balita responden. 

c. Mendapatkan leaflet tentang gizi seimbang bagi balita. 
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