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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Permasalahan gizi di Indonesia merupakan masalah yang sangat kompleks. Hal ini 

karena gizi mempunyai spektrum yang sangat luas dan penangannya memerlukan 

keterlibatan lintas sektoral dan lintas program. Sama halnya seperti yang dikemukakan 

dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN) 2015-2019 secara tegas 

telah memberikan arah pembangunan pangan dan gizi dengan sasaran meningkatnya 

ketahanan pangan dan status kesehatan serta gizi masyarakat. Upaya untuk peningkatan 

tersebut memerlukan upaya lintas bidang (BAPENNAS, 2011). 

 Masalah status  gizi menjadi  masalah penting yang di hadapi oleh dunia dan 

beberapa negara. Salah satunya  ialah  Indonesia. Menurut data World  Health  Organization 

(WHO), lebih dari  50%  kematian  bayi dan  anak  akibat  gizi kurang dan gizi buruk  oleh  

karena  itu masalah gizi perlu ditangani secara cepat dan tepat (WHO, UNICEF. 2012). 

Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013 yang diperoleh, penderita gizi buruk di 

Indonesia pada tahun 2013, menunjukan  prevalensi 5,7 %. Jika dibandingkan dengan angka 

prevalensi nasional tahun 2007 dan tahun 2010 terlihat meningkat. Perubahan terutama pada 

prevalensi gizi buruk yaitu pada tahun 2007 tercatat 5,4 %, dan tahun 2010 mengalami 

penurunan hingga 4,9 % sementara gizi lebih sebesar 11,9%, sedangkan balita yang 

mengalami stunting di Indonesia ialah sebesar 32,9% yang sudah termasuk dalam kategori 

tinggi. Berbanding terbalik dengan target yang seharusnya ialah  28%  berdasarkan RPJMN 

2015-2019. Sementara itu hasil Riset kesehatan dasar tahun 2013 pada provinsi Sulawesi 

Tenggara, menunjukan prevalensi balita gizi buruk sebesar 8,0 % di atas prevalensi 
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nasional. Dimana Sulawesi Tenggara masuk dalam urutan  ke 9 dari 15 provinsi yang masuk 

kategori berat. 

Berdasarkan data  Hasil  Utama  Riskesdas  2018  prevalensi  status gizi  buruk di 

Indonesia sebesar  3,9%.  Salah  satu wilayah Indonesia  yang menghadapi masalah status 

gizi yakni Provinsi Sulawesi Tenggara. Prevalensi gizi buruk dan kurang mencapai 23,8%,  

balita mempunyai status gizi buruk dan 17,3% balita mempunyai status gizi kurang 6,5%  

(Kemenkes RI, 2017). 

Penyebab tingginya masalah gizi di Sulawesi Tenggara, dikelompokkan menjadi 2 

yaitu penyebab langsung dan tidak langsung. Dimana penyebab langsung meliputi 

kurangnya jumlah dan kualitas makanan yang dikonsumsi dan menderita penyakit infeksi, 

sedangkan  penyebab tidak langsung masalah gizi yaitu ketersedian pangan rumah tangga, 

kemiskinan,  pola asuh,  pengetahuan  yang kurang memadai,  pendidikan yang rendah,  

serta pelayanan kesehatan yang juga turut berperan.
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Gizi pada balita dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi dan latar belakang sosial 

budaya yang berhubungan dengan pola makan dan nutrisi. Nutrisi yang tidak adekuat dalam 

lima tahun pertama kehidupan berakibat pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan 

fisik, mental dan otak yang bersifat irreversible. Ukuran keberhasilan dalam pemenuhan 

nutrisi adalah status gizi. Status gizi balita mencerminkan tingkat perkembangan dan 

kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara serta berhubungan dengan status kesehatan 

anak di masa depan (Bhandari, et al., 2013). 

Status adalah posisi yang didefinisikan secara social yang diberikan kepada kelompok 

atau anggota orang lain. Sedangkan gizi adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk 

melakukan fungsinya, seperti menghasilkan energy, membangun dan memelihata jaringan 

serta mengatur proses-proses kehidupan. Sedangkan status gizi merupakan keadaan tubuh 

akibat konsumsi makanan dan penggunaan zaat-zat gizi.  

Status gizi juga dapat diartikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan oleh 

keseimbangan antara kebutuhan dan masukan zat gizi. Status gizi sangat ditentukan oleh 

ketersediaan zat gizi dalam jumlah cukup dan dalam kombinasi waktu yang tepat di tingkat 

sel tubuh agar berkembang dan berfungsi secara normal. Status gizi ditentukan oleh 

sepenuhnya zat gizi yang diperlukan tubuh dan faktor yang menentukan besarnya 

kebutuhan, penyerapan, dan penggunaan zat-zat tersebut (Triaswulan, 2012). 

Terdapat beberapa factor yang dapat mempengaruhi status gizi diantaranya adalah 

factor langsung: konsumsi makanan dan penyakit infeksi. Serta factor tidak langsung antara 

lain tingkat pendapatan, pengetahuan tentang gizi dan pendidikan (kumala, 2016). 

Pola makan pada balita sangat berperan penting dalam proses pertumbuhan pada 

balita, karena dalam makanan banyak mengandung gizi. Gizi menjadi bagian yang sangat 
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penting dalam pertumbuhan. Gizi di dalamnya memiliki keterkaitan yang sangat erat 

hubungannya dengan kesehatan dan kecerdasan. Jika pola makan tidak tercapai dengan baik 

pada balita maka pertumbuhan balita akan terganggu, tubuh kurus, pendek bahkan bisa 

terjadi gizi buruk pada balita. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pola makan yang di lakukan oleh 

ibu-ibu di Padukuhan Pucanganom Wedomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta tahun 2015 

yakni dalam katagori cukup yakni 23 responden (76,7%) dan terendah katagori baik 

sebanyak 2 responden (6,7%). Menurut farida (2004), pola makan adalah cara atau prilaku 

yang di tempuh seseorang atau sekelompok orang dalam memilih, menggunakan bahan 

makan dalam konsumsi pangan setiap hari meliputi jenis makanan, jumlah makanan, dan 

frekuensi makan yang bedasarkan faktor sosial, budaya di mana mereka hidup. 

Hasil penelitian Sadiya tahun 2015 menunjukkan bahwa hampir   seluruh   responden   

mempunyai pola makan baik yaitu sebanyak 11 anak (65,4%). Pola makan sehat tidak 

terlepas dari masukan gizi yang merupakan proses organisme menggunakan makanan yang 

dikonsumsi  melalui  proses  digesti, absorbsi, transportasi, penyimpanan, metabolisme dan 

pengeluaran zat-zat yang tidak digunakan untuk mempertahankan kehidupan,  pertumbuhan  

dan  fungsi normal organ-organ, serta menghasilkan energi. Pola makan seseorang 

dipengaruhi. 

Berdasarkan paparan diatas penulis, ingin melakukan studi literatur karena banyak 

referensi yang mendukung judul sehingga penulis menggunakan studi literatur dari berbagai 

jurnal tentang Gambaran Pola Makan dan Status Gizi Pada Anak Balita Usia 1-5 Tahun. 

Alasan penulis menggunakan judul tersebut karena pola makan sangat mempengaruhi status 
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gizi pada anak balita, apabila pola makan balita kurang maka akan berdampak pada status 

gizinya. 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana gambaran pola makan dan status gizi pada anak balita usia 1-5 tahun?  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum  

Untuk mengetahui gambaran pola makan dan status gizi pada anak balita usia 1-5 

tahun. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk Mengetahui gambaran pola makan  pada anak balita usia 1-5 tahun. 

b. Untuk mengetahui status gizi pada anak balita usia 1-5 tahun. 

 

D.  Manfaat Penelitian 

a. Bagi Institusi 

Hasil penelitian ini diharapkan ddapat membantu pengembangan ilmu pengetahuan 

mengenai gambaran pola makan dengan status gizi pada anak balita dan dapat menjadi 

acuan untuk pencapaian berbagai program kesehatan terutama dibidang gizi. 

b. Bagi Penulis 

Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang gambaran pola 

makan dan status gizi pada balita usia 1-5 tahun. 

c. Bagi Masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi masyarakat 

khususnya orangtua tentang bagaimana pola atau gaya konsumsi makanan/pangan yang 

baik bagi kesehatan. 
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