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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

Masa bayi merupakan periode pertama kehidupan setelah anak lahir sampai 

dengan dua belas bulan. Masa bayi sering dianggap sebagai keadaan tidak berdaya 

nya seorang anak untuk melakukan kehidupannya secara mandiri. Padahal pada 

masa bayi ini merupakan awal keberlangsungan hidupnya di masa yang akan 

datang. Masa bayi merupakan masa yang rentan untuk terjadi masalah 

pertumbuhan, maka dari itu dibutuhkan peran orang tua terutama Ibu untuk terus 

memantau dan mengawasi agar anak tetap  dalam masa pertumbuhan yang baik. 

Pertumbuhan adalah suatu proses yang berkelanjutan dan mengikuti 

perjalanan waktu (Rusilanti dan Istiany, 2014). Pertumbuhan dipengaruhi oleh 

faktor genetik dan intake zat gizi yang didapatkan dari konsumsi makanan. 

Kekurangan atau kelebihan gizi akan dimanifestasikan dalam bentuk 

penyimpangan pertumbuhan anak. Kekurangan dan kelebihan gizi sendiri 

merupakan masalah yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Masalah kekurangan 

gizi hingga saat ini masih belum bisa diatasi dengan baik, namun sekarang ini 

ditambah dengan masalah kelebihan gizi yang prevalensinya terus meningkat. 

Masalah kekurangan gizi yang mendapat perhatian khususnya di Indonesia 

akhir-akhir ini adalah masalah kurang gizi dalam bentuk anak pendek (stunting) 

dan kurang gizi akut dalam bentuk anak kurus (wasting). Secara nasional, 

prevalensi berat-kurang pada tahun 2013 adalah 19,6% terdiri dari 5,7% gizi 
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buruk dan 13,9% gizi kurang. Angka prevalensi berat-kurang tahun 2013 

mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan yang paling terlihat 

terutama pada prevalensi gizi buruk yaitu dari tahun 2007 terjadi peningkatan 

0,3% dan pada tahun 2010 juga mengalami peningkatan 0,6%. Selain itu juga 

prevalensi gizi kurang meningkat sebesar 0,9% dari tahun 2007 dan 2010 

(Riskesdas, 2013). 

Masalah kurang gizi dipengaruhi oleh banyak faktor dan semua faktor ini 

saling berkaitan. Secara garis besar masalah kurang gizi dipengaruhi oleh dua 

penyebab yaitu penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung yang 

mempengaruhi masalah gizi, meliputi penyakit infeksi dan konsumsi makanan. 

Penyebab tidak langsung masalah kurang gizi, meliputi tingkat pendidikan dan 

pengetahuan Ibu, tingkat pendapatan orang tua, besar anggota keluarga, jarak 

kelahiran, pola asuh, dan penolakan anak terhadap makanan (Adriani dan 

Wirjatmadi, 2012). 

Pengasuhan didefinisikan sebagai cara memberi makan, merawat anak, 

membimbing, dan mengajari anak yang dilakukan individu atau keluarga 

(UNICEF, 1998). Selanjutnya Engle (1997) menyatakan bahwa praktek 

pengasuhan di tingkat rumah tangga adalah memberikan perawatan kepada anak 

dengan pemberian makan dan kesehatan melalui sumber-sumber yang ada untuk 

kelangsungan hidup anak, pertumbuhan, dan perkembangan. Praktek memberi 

makanan meliputi pemberian ASI, makanan tambahan berkualitas, penyimpanan 

dan penyediaan makanan yang bergizi. Perawatan anak termasuk merawat anak 

apabila sakit, imunisasi, pemberian suplemen, dan lain sebagainya (UNICEF, 
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1998). Pemberian makan dan perawatan melalui pola asuh yang dilakukan Ibu 

kepada anak akan mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak secara 

positif.  

 Selain pola asuh, kemiskinan atau pendapatan keluarga yang rendah sangat 

mempengaruhi kecukupan gizi suatu keluarga. Menurut BPS tanda-tanda 

kemiskinan antara lain berupa penghasilan yang rendah sehingga tidak mencukupi 

kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan, kualitas dan kuantitas gizi makanan 

yang rendah, sanitasi lingkungan dan sumber air bersih yang kurang, akses 

terhadap pelayanan kesehatan yang sangat terbatas, jumlah anggota keluarga yang 

banyak, dan tingkat pendidikan yang rendah .  

 Tabel 1.1 Status Gizi Balita di Indonesia Berdasarkan Kuintil Pendapatan 
Status gizi / 

kuintil 
pendapatan 

Kuintil1 
(%) 

Kuintil 2 
(%) 

Kuintil 3 
(%) 

Kuintil4 
(%) 

Kuintil 5 
(%) 

Buruk dan kurang 22,7 19,1 17,6 15,2 10,5 
Pendek 43,1 38,9 34 30,7 24,1 
Kurus 14,8 13,9 13,2 12,1 10,6 

Sumber : Riskesdas 2010 

Keterangan : Kuintil 1 merupakan keluarga dengan pendapatan paling rendah 

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada keluarga dengan 

pendapatan rendah lebih banyak menderita masalah gizi buruk, kurang, pendek, 

dan kurus dibandingkan keluarga dengan pendapatan lebih besar. Tabel ini juga 

menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendapatan dengan status 

gizi balita. Tingkat ekonomi yang rendah memiliki kerentanan untuk menderita 

masalah gizi karena seluruh kebutuhan dasar (basic needs) belum bisa terpenuhi 

dengan baik.  
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Persentase penduduk miskin tahun 2014 di Jawa Timur sebanyak 12,68% 

terjadi penurunan 0,05% dari tahun sebelumnya tetapi masih tinggi jika 

dibandingkan dengan rata-rata penduduk miskin di Indonesia yaitu 10,96%. 

Persentase penduduk miskin di Kota Surabaya pada tahun 2013 sebanyak 168,7 

ribuan jiwa (5,97%), masih merupakan persentase yang kecil jika dibandingkan 

dengan kota/kabupaten lain di Jawa Timur, tetapi jika dilihat dari total penduduk 

Kota Surabaya merupakan salah satu kota dengan penduduk terbanyak di Jawa 

Timur. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Akar masalah gizi adalah ekonomi yang rendah. Kemiskinan, rendahnya 

pendidikan dan kurang keterampilan merupakan pokok masalah gizi (UNICEF, 

1998). Distribusi jumlah keluarga miskin di Surabaya menurut kecamatan terlihat 

bahwa Kecamatan Gunung Anyar merupakan kecamatan nomer empat di Kota 

Surabaya yang memiliki jumlah keluarga miskin yang tinggi. Kecamatan Gunung 

Anyar juga merupakan salah satu kecamatan yang masih tinggi kasus gizi 

kurang(1,02%) dan gizi buruk (0,96%) pada balita menurut indeks BB/U.  

Kelompok umur yang paling rentan terkena masalah gizi adalah bayi jika 

dibandingkan dengan kelompok umur lain. Sepanjang tahun pertama, berat badan 

bayi naik 3 kali lipat dan otaknya berkembang dengan cepat Sejalan dengan itu, 

peningkatan kebutuhan nutrisi sepanjang periode ini lebih banyak dibandingkan 

periode-periode lain di kehidupannya. Padahal pada keluarga miskin tidak dapat 
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menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap anggota keluarga yang termasuk 

didalamnya adalah kebutuhan akan makan.  

Berdasarkan penelitian Oktafiani (2012) didapatkan bahwa pola asuh terutama 

pemberian makanan berpengaruh terhadap status gizi balita. Tidak hanya pola 

asuh, pendapatan keluarga juga mempengaruhi status gizi balita berdasarkan 

penelitian yan dilakukan oleh Rokhana (2005). Sejalan dengan hal tersebut 

penelitian yang dilakukan Yusnidaryani (2009) juga didapatkan bahwa keluarga 

yang termasuk dalam kategori pola asuh diri, makan, dan kesehatan tidak baik 

lebih banyak pada keluarga miskin dengan status gizi kurang.  

Pola asuh merupakan salah satu penyebab tidak langsung masalah gizi yang 

masih banyak terabaikan oleh ibu terutama pola asuh pada keluarga miskin. Pola 

asuh terdiri dari enam aspek yang seharusnya terpenuhi secara lengkap tidak 

hanya secara tepisah-pisah agar status gizi anak optimal. Berdasarkan penjelasan 

mengenai pentingnya pola asuh terhadap status gizi bayi, maka penelitian ini 

dilakukan untuk menganalisis hubungan pola asuh dengan status gizi bayi umur 6-

12 bulan pada keluarga miskin perkotaan di wilayah kerja Puskesmas Gunung 

Anyar, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. 

 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Pembatasan masalah pada penelitian adalah penelitian ini hanya terkait dengan 

hubungan pola asuh dengan status gizi bayi umur 6-12 bulan pada keluarga 

miskin di perkotaan. Masalah yang diteliti dapat dirumuskan apakah ada 

hubungan pola asuh dengan status gizi bayi umur 6-12 bulan pada keluarga 
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miskin perkotaan di wilayah kerja Puskesmas Gunung Anyar, Kecamatan Gunung 

Anyar, Kota Surabaya?. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan pola 

asuh dengan status gizi bayi umur 6-12 bulan pada keluarga miskin perkotaan di 

wilayah kerja Puskesmas Gunung Anyar.  

1.4.2 Tujuan khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik bayi umur 6-12 bulan pada keluarga miskin 

perkotaan, meliputi umur, jenis kelamin, umur kehamilan, berat badan, 

panjang badan, berat badan lahir, urutan kelahiran, dan sakit yang diderita 

1 bulan terakhir. 

2. Mengidentifikasi karakteristik keluarga keluarga bayi umur 6-12 bulan  

pada keluarga miskin perkotaan, meliputi umur orang tua, pekerjaan orang 

tua, pendapatan keluarga, tingkat pendidikan orang tua, pengeluaran 

keluarga untuk makan, jumlah anak, dan jumlah anggota keluarga. 

3. Mengidentifikasi pola asuh bayi umur 6-12 bulan  pada keluarga miskin 

perkotaan, meliputi riwayat pemberian kolostrum, riwayat pemberian ASI 

eksklusif, pemberian ASI, pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-

ASI). 

4. Mengidentifikasi status gizi bayi umur 6-12 bulan pada keluarga miskin 

perkotaan, meliputi indeks BB/U, indeks PB/U, dan indeks BB/PB. 
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5. Menganalis hubungan riwayat pemberian kolostrum dengan status gizi 

bayi 6-12 bulan pada keluarga miskin perkotaan. 

6. Menganalis hubungan riwayat pemberian ASI eksklusif dengan status gizi 

bayi 6-12 bulan pada keluarga miskin perkotaan. 

7. Menganalis hubungan pemberian ASI dengan status gizi bayi 6-12 bulan 

pada keluarga miskin perkotaan. 

8. Menganalis hubungan  pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) 

dengan status gizi bayi 6-12 bulan pada keluarga miskin perkotaan. 

 

1.4.3 Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Manfaat yang didapatkan peneliti adalah menambah wawasan, 

informasi, dan pengetahuan mengenai hubungan pola asuh dengan status 

gizi bayi umur 6-12 bulan pada keluarga miskin di perkotaan. 

2. Bagi fakultas 

Manfaat bagi fakultas yaitu menambah koleksi dan referensi untuk 

`dijadikan tinjauan jika terdapat penelitian yang serupa. 

3. Bagi responden penelitian 

Manfaat yang didapatkan oleh subjek penelitian yakni mendapatkan 

informasi tentang status gizi dan pola asuh meliputi riwayat pemberian 

kolostrum, riwayat pemberian ASI eksklusif, pemberian ASI, dan 

pemberian Makanan Pendamping ASI (MP-ASI).  
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4. Bagi masyarakat umum atau peneliti lain 

Manfaat bagi masyarakat umum atau peneliti lain adalah bahan 

referensi, pertimbangan, dan rekomendasi jika hendak melakukan 

penelitian yang serupa serta pengetahuan tentang hubungan pola asuh 

dengan status gizi bayi umur 6-12 bulan pada keluarga miskin perkotaan. 
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