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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masalah gizi sebenarnya adalah masalah Kesehatan masyarakat, namun usaha 

penanggulangannya perlu melibatkan berbagai sektor seperti dinas Kesehatan, 

puskesmas, dan tenaga medis yang lain. Permasalahan gizi yang berdampak serius 

bagi sumber daya manusia (SDM) masih terjadi di Indonesia. Permasalahan tersebut 

yaitu gizi kurang pada balita (Kemenkes RI warta kesmas, 2017). Menurut para ahli, 

usia balita merupakan tahapan perkembangan yang rentan terhadap berbagai 

penyakit seperti kekurangan atau kelebihan asupan nutrisi. Lebih dari sepertiga 

kematian anak di dunia berhubungan dengan masalah kurang gizi (Kemenkes RI, 

2015). Menurut data Riskesdas 2018, prevalensi gizi kurang di Indonesia sebesar 

13,9% (Riskesdas, 2018). 

Status gizi merupakan kondisi tubuh sebagai dampak dari interaksi antara 

asupan energi dan protein serta berbagai zat gizi esensial dengan keadaan Kesehatan 

tubuh. Status gizi adalah gambaran dari keseimbangan zat gizi dengan kebutuhan 

tubuh yang diwujudkan dalam suatu variabel. Ketidakseimbangan asupan zat gizi 

dengan kebutuhan tubuh dapat berdampak pada kelainan patologi pada tubuh 

manusia (Hidayati dkk., 2019).  

Salah satu metode yang paling sering digunakan untuk menilai status gizi yakni 

metode antropometri. Pengukuran pada metode ini menggunakan dimensi fisik dan 

komposisi tubuh. Indikator status gizi yang umum digunakan antara lain Berat Badan 

menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U), dan Berat Badan 

menurut Tinggi Badan (BB/TB) (Hidayati dkk, 2019). Penilaian status gizi 

masyarakat atau individu dapat dilakukan dengan melakukan survei terhadap 

populasi di suatu daerah (Almatsier dkk., 2011). 
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Permasalahan gizi kurang disebabkan oleh berbagai faktor yang diantaranya 

adalah sebab secara langsung dan tidak langsung. Penyebab kurang gizi secara 

langsung yakni asupan gizi yang tidak adekuat dan penyakit infeksi. Sedangkan 

penyebab tidak langsung antara lain faktor kemiskinan, kurangnya ketersediaan 

pangan, pola asuh yang kurang, sanitasi yang kurang baik, dan kurang maksimalnya 

pelayanan Kesehatan. Beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian kurang gizi di 

Indonesia yakni karena masih tingginya angka kemiskinan, Kesehatan lingkungan 

yang rendah, Kerjasama antara lintas sector dan lintas program belum optimal, 

masyarakat yang pasif untuk berpartisipasi, akses pangan yang terbatas pada 

keluarga miskin, tingginya penyakit infeksi, pola asuh ibu yang tidak memadai, serta 

rendahnya akses keluarga terhadap pelayanan Kesehatan dasar (Kemenkes RI warta 

kesmas, 2017). 

Kekurangan asupan gizi yang bersumber dari makanan dapat berefek pada 

penggunaan cadangan tubuh yang akan menyebabkan merosotnya jaringan. 

Merosotnya jaringan ditandai dengan penurunan berat badan atau pertumbuhan 

tinggi badan yang terhambat. Kondisi yang seperti ini menyebabkan perubahan kimia 

dalam darah maupun urin, yang selanjutnya akan berdampak pada lemahnya fungsi 

tubuh dan muncul tanda khas akibat kekurangan gizi. Tahap akhir dari kondisi ini 

adalah perubahan anatomi tubuh yang memang merupakan tanda sangat khusus 

(Kemenkes RI, 2017). 

Selain kurangnya asupan, status gizi balita dipengaruhi oleh perilaku keluarga 

sadar gizi (Rodiah dkk, 2018). Berdasarkan hasil survey pemantauan status gizi dan 

KADARZI diketahui bahwa hasil yang didapat kurang optimal untuk mencapai 

status KADARZI yang optimal. Sebanyak 83,9% keluarga tidak melakukan 

penimbangan BB secara teratur minimal 3 bulan sekali. Balita usia 6-59 bulan 

sebanyak 52% tidak mengkonsumsi lauk hewani setiap hari, dan sebanyak 38,1% 

tidak mengkonsumsi buah/sayur setiap hari. 

Berdasarkan hasil analisis prioritas masalah, kasus gizi kurang merupakan 

masalah yang menjadi prioritas di daerah Kecamatan Kotaanyar dengan angka 

kejadian 17%. Sebelum dilakukan analisis prioritas, data terlebih dahulu 

dikumpulkan melalui survei dengan penyebaran kuesioner. Menurut Kemenkes RI 
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(2017) masalah gizi kurang di Indonesia termasuk kategori sedang (Indikator WHO 

untuk masalah gizi kurang diketahui sebesar 17,8%). Praktik kerja lapang ini adalah 

upaya untuk menghasilkan tenaga ahli gizi yang mampu melaksanakan pelayanan 

gizi, khususnya dalam lingkungan masyarakat secara optimal.  

 

B. Perumusan Masalah 

Bagaimana kondisi status gizi balita dan penerapan program Keluarga Sadar 

Gizi (KADARZI) di Desa Triwungan Kecamatan Kotaanyar?  

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui kondisi balita dan penerapan program Keluarga Sadar Gizi 

(KADARZI) serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi 

balita di Desa Triwungan Kecamatan Kotaanyar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis karakteristik ayah dan ibu pada keluarga di Desa 

Triwungan Kecamatan Kotaanyar. 

b. Mengetahui perilaku keluarga responden pada penerapan penimbangan 

BB secara rutin di Desa Triwungan Kecamatan Kotaanyar. 

c. Tingkat konsumsi makanan seimbang pada balita gizi kurang 

meningkat 50% pada bulan oktober 2020. 

d. Melakukan perencanaan program intervensi gizi bagi keluarga 

responden. 

e. Melakukan monitoring dan evaluasi pada program intervensi gizi di 

Desa Triwungan Kecamatan Kotaanyar. 
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D. Manfaat 

1. Bagi lahan PKL 

Kegiatan PKL ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi 

orang tua dalam memberikan makanan bergizi yang berpengaruh pada 

status gizi balita dan upaya pencegahan timbulnya masalah gizi tertentu. 

2. Bagi Program Studi Gizi Klinik 

Sebagai tambahan kepustakaan untuk mahasiswa gizi dan untuk 

menilai kompetensi mahasiswa dalam menerapkan ilmu yang didapat 

didalam perkuliahan ke masyarakat. 

3. Bagi Mahasiswa 

Mahasiswa dapat mengetahui permasalahan gizi di kalangan 

masyarakat dan program-program gizi yang terdapat pada lingkungan 

masyarakat.




