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1.1 Latar Belakang 

Gizi buruk adalah kondisi seseorang yang nutrisinya berada di bawah 

standar rata-rata, balita biasanya membutuhkan sekitar 1000 – 1400 kalori per hari 

untuk memenuhi nutrisinya. Gizi buruk merupakan suatu kondisi seseorang 

terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun dan keadaan balita 

dengan gizi buruk sering digambarkan dengan adanya busung lapar (Almatsier, 

2001). Menurut Pudjiadi (2005) gizi buruk adalah status gizi yang didasarkan 

pada indeks berat badan menurut umur (BB/U). Terdapat tiga jenis gizi buruk 

yang sering dijumpai yaitu kwashiorkor, marasmus dan gabungan dari keduanya 

yaitu marasmus-kwashiorkor.  

Di Indonesia persoalan gizi ini juga merupakan salah satu persoalan 

utama dalam pembangunan manusia. Sebagai salah satu Negara dengan 

kompleksitas kependudukan yang sangat beraneka ragam, Indonesia dihadapkan 

pada persoalan gizi buruk, walaupun proses pembangunan di Indonesia telah 

mampu mengatasi persoalan ini namun apabila dilihat dari kecenderungan data 

statistik masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan terutama menyangkut 

persoalan balita dengan gizi buruk (Aries, dkk., 2006). 

Prevalensi gizi buruk di Indonesia pada tahun 2010 adalah 4,9 % 

(Riskesdas, 2010) dan meningkat menjadi 5,7 % pada tahun 2013 (Riskesdas, 

2013). Gizi buruk, terutama pertumbuhan yang terhambat merupakan masalah 
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kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia dan seorang anak akan sangat 

berisiko meninggal bila ia mengalami gizi buruk (UNICEF, 2012). 

Menurut Saputra dan Nurrizka (2012) salah satu faktor penyebab balita 

menderita gizi buruk adalah kemiskinan. Data menunjukkan bahwa tidak banyak 

peningkatan dalam menangani kondisi ini, terutama di kalangan penduduk miskin, 

beberapa indikator dari kemiskinan adalah akses air minum, sanitasi dan 

kebersihan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup anak, namun Indonesia 

masih perlu menjangkau 56,8 juta orang lain untuk mendapatkan air bersih di 

tahun 2015 (UNICEF, 2012). 

Novitasari (2005) dalam penelitiannya dengan menggunakan pendekatan 

case control dan uji chi-square mendapatkan bahwa faktor risiko yang signifikan 

mempengaruhi kejadian gizi buruk adalah pemberian ASI eksklusif pada balita, 

berat bayi lahir rendah (BBLR) dan kelengkapan imunisasi. Penelitian lain oleh 

Dewi dan Budiantara (2012) dengan menggunakan metode regresi nonparametrik 

spline mendapatkan bahwa ibu yang memeriksakan kehamilannya dan 

penimbangan balita merupakan faktor yang signifikan berpengaruh pada angka 

gizi buruk. 

Menurut Blum (1981) ada empat faktor yang mempengaruhi status 

derajat kesehatan masyarakat atau perorangan. Faktor-faktor tersebut adalah 

lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Bentuk pelayanan 

kesehatan yang berhubungan dengan status gizi buruk antara lain adalah 

persalinan yang ditolong tenaga kesehatan, dan kunjungan neonatal. 
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Masalah gizi buruk cenderung tidak merata di Indonesia seperti halnya di 

provinsi Papua Barat prevalensi gizi buruk sebesar 11,9 % dan DKI Jakarta 

dengan prevalensi gizi buruk sebesar 2,8% (Riskesdas, 2013). Adanya 

ketidakmerataan tersebut menunjukkan adanya pola spasial dalam kasus gizi 

buruk pada balita di Indonesia. Untuk itu kasus gizi buruk perlu dianalisis secara 

spasial menggunakan peta sebaran kasus. Menurut Rosli et al (2010) dalam 

penelitian kesehatan, analisis spasial digunakan untuk mendeteksi dan mengukur 

pola kejadian penyakit yang dapat memberikan wawasan epidemiologi penyakit. 

Dalam analisis spasial terdapat tiga langkah yang dilakukan yaitu menentukan 

autokorelasi spasial yang terjadi dalam ruang unit, menentukan pola kejadian 

penyakit dan membuat pemetaan penyakit. 

Peta sebaran geografis penyakit sangat berguna untuk mempelajari 

hubungan antara iklim dengan penyakit atau masalah kesehatan lain secara 

empirik dan bermanfaat untuk membantu mengimplementasikan rencana 

intervensi. Informasi sebaran wilayah rawan menurut tempat diperlukan dalam 

menentukan wilayah prioritas pelaksanaan program antisipasi dan 

penanggulangan. Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin 

kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana suatu tempat oleh 

lembaga yang berwenang disebut dengan sistem peringatan dini atau early 

warning system (UU N0.24 Tahun 2007).  

Salah satu masalah yang memperhatikan aspek spasial atau faktor 

geografis adalah kasus gizi buruk pada anak balita. Permasalahan gizi buruk pada 

anak balita tidak hanya dipandang dari sisi kesehatan saja, namun perlu ditinjau 
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dari aspek lain seperti sosial, ekonomi, budaya dan keadaan lingkungan tempat 

tinggal anak balita. Kasus gizi buruk anak balita dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, mungkin akan berbeda untuk setiap daerah atau lokasi 

pengamatan tergantung pada kondisi daerah atau lokasi pengamatan. Sehingga 

untuk menanggulangi kasus gizi buruk tersebut, tidak dapat dilakukan secara 

menyeluruh untuk setiap daerah atau lokasi pengamatan (Atiya, 2013). 

Data spasial tidak hanya memuat informasi atribut apa yang diukur atau 

dihitung, namun memuat juga lokasi dimana pengukuran atau penghitungan 

dilakukan. Data spasial mempunyai efek utama, yaitu dependensi spasial dan 

heterogenity spasial. Dependensi spasial diartikan bahwa terdapat dependensi 

besarnya variabel diantara lokasi yang berdekatan, sedangkan heterogenity spasial 

diartikan setiap lokasi biasanya memiliki kekhasan (keunikan) tersendiri (Anselin, 

1988). 

Salah satu metode statistika yang digunakan untuk analisis wilayah 

adalah analisis statistika spasial. Keterkaitan antara wilayah satu dengan yang lain 

dapat diketahui dengan menggunakan autokorelasi spasial. Segala sesuatu yang 

berhubungan satu dengan yang lain, dan sesuatu yang letaknya lebih dekat akan 

mempunyai hubungan yang lebih dekat dibandingkan dengan yang letaknya lebih 

jauh (Tobler dalam Anselin 1988).  

Penelitian sebelumnya oleh Novitasari (2005) hanya sebatas mengetahui 

faktor risiko yang signifikan mempengaruhi kejadian gizi buruk. Sedangkan 

penelitian lain oleh Dewi dan Budiantara (2012) belum menyertakan faktor 

geografis dalam penelitiannya. Penelitian ini akan menyusun peta persebaran gizi 
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buruk pada balita di Indonesia dengan mempertimbangkan lokasi (provinsi) 

dengan pendekatan analisis pola spasial (spatial pattern analysis). Metode ini 

cukup baik dalam menyajikan peta kerawanan penyakit sekaligus dapat 

mengidentifikasi keterkaitan antar lokasi, selain itu metode ini juga sangat efektif 

dalam mendeteksi variasi secara geografi (Lee and Wong, 2000). Dengan 

melakukan penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada instansi terkait 

untuk memahami pola persebaran kasus gizi buruk pada balita di Indonesia, yang 

selanjutnya digunakan untuk meminimalisir dampak buruk dari gizi buruk pada 

balita di tiap wilayah di Indonesia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, 

maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah terdapat pola spasial kejadian gizi buruk pada balita di 

Indonesia? 

2. Bagaimana mengetahui variabel indikator gizi buruk yang signifikan 

dengan kejadian gizi buruk pada balita di Indonesia? 

3. Bagaimana pemetaan variabel indikator gizi buruk yang signifikan 

dengan kejadian gizi buruk pada balita di Indonesia? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan permasalahan yang dijabarkan diatas adapun tujuan dari 

penelitian ini yaitu: 

1. Mengidentifikasi adanya pola spasial kejadian gizi buruk pada balita 

di Indonesia. 
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2. Mengidentifikasi variabel indikator gizi buruk yang signifikan dengan 

kejadian gizi buruk pada balita di Indonesia. 

3. Membuat pemetaan variabel indikator gizi buruk yang signifikan 

dengan kejadian gizi buruk pada balita di Indonesia. 

1.4 Manfaat 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan kesempatan baik dalam menerapkan teori 

statistika ke dalam praktek yang sebenarnya dan untuk mengembangkan 

kemampuan peneliti dalam melakukan penelitian. 

2. Bagi Instansi Terkait 

Dapat dijadikan informasi dan masukan bagi tenaga kesehatan dan 

instansi yang terkait dalam rangka menentukan kebijakan selanjutnya 

dalam pengendalian kejadian gizi buruk di Indonesia.  

3. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai salah satu referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti 

lain yang tertarik membahas masalah gizi buruk pada penelitian 

selanjutnya. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah data yang digunakan 

merupakan data sekunder yang diperoleh dari Riskesdas tahun 2013. 
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