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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anak yang sehat merupakan harapan bagi setiap orang tua di dunia. Periode 

penting dalam tumbuh kembang anak adalah masa balita yang mana pertumbuhan 

dan perkembangan anak akan mempengaruhi kemampuan berbicara, melakukan 

hal-hal baru, sikap empati, perasaan dan pola berfikir berjalan dengan cepat 

sehingga menjadi awal yang bagus dalam perkembangan selanjutnya (Adriana, 

2011). 

Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2014 tentang jumlah balita di Indonesia 

menyebutkan terdapat 24.053.816 balita dengan jenis kelamin laki-laki 

12.369.408 dan perempuan 11.684.408 (Kementrian Kesehatan, 2014). Profil 

Kesehatan Tahun 2015 Kota Yogyakarta menyebutkan terdapat 27.209 balita 

dengan jenis kelamin laki-laki 13.872 dan perempuan 13.337 orang (Dinas 

Kesehatan, 2015). 

Balita adalah anak-anak yang berusia satu sampai lima tahun, masa ini anak 

dapat bergerak tanpa bantuan dari orang lain. Usia satu tahun, umumnya balita 

memiliki berat badan tiga kali lipat dari berat lahir, tinggi badan anak bertambah 

sekitar 5 inci (12 cm) setiap tahun dan sudah mampu menggerakkan anggota 

tubuh mereka terutama pada kepala, tangan, dan kaki mereka (Price & Gwin, 

2014). Usia dua tahun berat badan mengalami peningkatan namun tidak spesifik, 

tinggi badan anak bertambah 5 inci (12,5 cm) (Price & Gwin, 2008). 
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Anak usia tiga tahun memiliki berat badan rata-rata 14,5 kg dan rata-rata tingi 

badan 95 cm. Usia empat tahun anak mengalami peningkatan berat badan 2 kg 

dan tinggi badan 8 cm. Pada usia lima tahun kenaikan berat badan anak sama saat 

usia 4 tahun yaitu 2 kg dan tinggi badan 7 cm (Hockenberry, et al., 2016). 

Masalah kesehatan yang terjadi pada balita salah satunya adalah masalah gizi. 

Beberapa peneliti menjelaskan, balita adalah tahap di mana rentan terhadap 

berbagai macam penyakit sehingga balita mudah terserang penyakit. Setiap tahun 

terjadi kematian pada balita, penyebabnya adalah kekurangan atau kelebihan 

asupan nutrisi seperti Kurang Energi Protein (KEP), Kekurangan Vitamin A 

(KVA), Obesitas, Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) dan Pneumonia 

(Kementrian Kesehatan, 2015). 

United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF), World 

Health Organization (WHO) dan World Bank Group (2016), menyatakan bahwa 

prevalensi terjadinya gizi buruk dan kurang gizi pada anak di dunia dengan 

tingkat kejadian gizi buruk dan kurang gizi masih tinggi. Kejadian anak pendek 

(stunting) pada tahun 2000 sebesar 32,7 % dan tahun 2015 mencapai 23,2 %. Hal 

ini menunjukkan tingkat gizi pada balita masih rendah meskipun stunting setiap 

tahun menurun, namun penurunannya masih tinggi di mana kesehatan masyarakat 

dianggap serius bila prevalensi gizi buruk dan gizi kurang antara 20,0-29,0 % dan 

dianggap prevalensi sangat tinggi bila ≥ 30 persen (WHO, 2010 dalam Kemenkes, 

2013). 
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Prevalensi terjadinya anak dengan kondisi gizi buruk dan gizi kurang gizi di 

Indonesia menurut berat badan per umur (BB/U) masih tinggi dari tahun ke tahun. 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) tahun 2007, 2010 dan 2013 

menunjukkan prevalensi gizi buruk terjadi 5,4 % pada tahun 2007 ; 4,9 % pada 

tahun 2010 dan 5,7 % di tahun 2013 sedangkan prevalensi gizi kurang meningkat 

sebesar 0,9 % dari tahun 2007 sampai tahun 2013. Prevalensi yang terjadi dari 

tahun 2007 sampai tahun 2013 masih terjadi peningkatan meski pun pada tahun 

2010 mengalami penurunan, namun pada tahun 2013 mengalami peningkatan 

karena masih rendahnya gizi yang diberikan oleh orang tua terhadap anaknya. 

Masalah gizi buruk yang terus meningkat akan menyebabkan Indonesia 

mengalami masalah gizi buruk dan gizi kurang yang sangat serius sehingga 

membutuhkan perhatian yang lebih serius (Kementrian Kesehatan, 2013). 

Masalah kesehatan gizi buruk dan kurang gizi di Indonesia juga mengalami 

peningkatan di berbagai provinsi. Pengambilan data status gizi di Daerah 

Istimewa Yogyakarta dilakukan setiap setahun dua kali di bulan Februari dan 

Agustus. Profil Kesehatan Kabupaten Bantul tahun 2016 menjelaskan prevalensi 

terjadinya gizi buruk di Kabupaten Bantul mengalami penurunan dari tahun 2011 

sampai tahun 2015, di mana pada tahun 2011 status gizi buruk sebanyak 0,52 % 

kemudian menurun menjadi 0,44 % pada tahun 2012 ; 0,42 % pada tahun 2013 ; 

0,38 % pada tahun 2014 namun pada tahun 2014 ke tahun 2015 tidak terjadi 

penurunan karena pada tahun 2015 masih sama dengan tahun 2014. 
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Supariasa tahun 2002 dalam Sumarni, et al., pada tahun 2013, menjelaskan 

terdapat faktor-faktor yang akan mempengaruhi status gizi pada balita, dibagi 

menjadi dua yaitu secara langsung dan tidak langsung. Faktor yang 

mempengaruhi secara langsung meliputi konsumsi makanan dan infeksi, 

sedangkan faktor yang mempengaruhi secara tidak langsung yaitu pendapatan 

keluarga, jumlah anggota keluarga, sosial budaya, pendidikan, dan pengetahuan 

gizi. 

Penelitian Siregar, et al., 2015, menyebutkan bahwa ketersediaan makanan 

berhubungan dengan status ekonomi. Pendapatan rendah dan perilaku merokok 

saling berkaitan sehingga pengeluaran menjadi tinggi, seperti pengeluaran untuk 

kebutuhan sehari-hari dan pengeluaran rokok yang akan mempengaruhi 

pemberian makanan terhadap balita. 

Kementrian Kesehatan menyatakan prevalensi mengkonsumsi tembakau di 

Indonesia pada tahun 2010 sebanyak 34,7 %, sedangkan pada tahun 2013 

mencapai 36,3 %. Di  Daerah Istimewa Yogyakarta yang merokok setiap hari 

sebanyak 21,2 %, prevalensi yang terjadi menunjukkan bahwa perokok tidak 

mengalami penurunan, namun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. 

Penelitian Manurung, et al., 2014, menyebutkan bahwa peningkatan konsumsi 

tembakau pada ayah atau anggota keluarga yang merokok jika terjadi terus-

menerus akan berdampak pada status gizi balita. Hasil penelitian menyebutkan 

bahwa 84,21 % keluarga yang merokok mengalami gizi kurang dan keluarga yang 

tidak merokok sebesar 45,65 % mengalami gizi baik. Sehingga pada keluarga 

yang memiliki anggota kelompok rawan seperti balita, ibu hamil, anak usia 
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sekolah dapat mengalami risiko kekurangan pangan dan mempengaruhi 

pertumbuhan balita, karena dana yang dialokasikan keluarga lebih besar untuk 

rokok dibandingkan asupan makanan bergizi untuk balitanya.   

Hasil  studi pendahuluan di Puskesmas Piyungan didapatkan 74 posyandu 

dengan jumlah balita yang ditimbang 2921 dan keluarga yang mempunyai 

anggota keluarga merokok sebanyak 58 %. 

Latar belakang tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Status Gizi Balita Pada Ayah Yang Merokok Dan Tidak Merokok 

Di Posyandu Wilayah Puskesmas Piyungan” 

B. Rumusan Masalah 

“Apakah terdapat perbedaan status gizi balita pada ayah yang merokok 

dengan ayah yang tidak merokok ?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan status gizi balita pada ayah yang merokok dan ayah 

tidak merokok 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui status gizi balita pada ayah yang merokok  

b. Mengetahui status gizi balita pada ayah yang tidak merokok 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ibu Balita 

Ibu yang memiliki balita dengan ayah merokok dan tidak merokok dapat 

mengetahui informasi tentang pemberian nutrisi. 

2. Bagi Posyandu 

Posyandu mendapatkan data terkait status gizi balita pada keluarga yang 

merokok dan tidak merokok. 

3. Bagi Puskesmas 

Puskesmas dapat merancang suatu program kesehatan untuk menangani 

permasalahan balita pada keluarga yang merokok. 

4. Peneliti selanjutnya 

Peneliti selanjutnya mendapatkan data dasar terkait kondisi status gizi balita 

pada keluarga yang merokok untuk melakukan penelitian lanjutan. 

E. Keaslian Penelitian 

1. Maria Magdalena M, Etti S dan Fitri. Tahun 2014. Gambaran Pola 

Pertumbuhan Balita Pada Keluarga Perokok Dan Bukan Perokok Di 

Kecamatan Berastagi Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan penelitian 

Cross Sectional yang bersifat deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh balita berumur 1-4 tahun dan memiliki Kartu Menuju Sehat (KMS) 

pada keluarga perokok dan keluarga bukan perokok di Kelurahan Gundaling I 

dan Kelurahan Gundaling II sebanyak 729 balita sedangkan sampel diambil 

sebagian balita yang ada di Kecamatan Berastagi dari keluarga yang merokok 

baik perempuan ataupun laki-laki sebanyak 158 balita. Hasil penelitian 
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menunjukkan ada hubungan antara gambaran pertumbuhan balita berdasarkan 

indeks BB/U dengan kategori gizi kurang di Kecamatan Berastagi pada balita 

dengan keluarga perokok yaitu 84,21% sedangkan untuk keluarga yang tidak 

merokok yaitu 15,78%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dapat 

meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bahaya asap rokok pada 

balita. Perbedaan dengan penelitian yang akan diteliti adalah variabel 

dependennya yaitu status gizi balita, cara pengambilan data dan tempat 

pengambilan. Persamaan yang akan diteliti adalah sama-sama membahas 

tentang status gizi balita pada keluarga perokok. 

2. Mariana Siregar, Zulhaida Lubis dan Fitri Ardiani. Tahun 2016. Gambaran 

Ketersediaan Pangan Dan Status Gizi Anak Balita Pada Keluarga Perokok Di 

Desa Trans Prinak Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten 

Padang Lawas. Penelitian ini menggunakan penelitian survey yang bersifat 

deskriptif dengan desain Crossectional. Populasi pada penelitian ini adalah 

seluruh keluarga perokok yang mempunyai balita di Desa Trans Pirnak 

Marenu Kecamatan Aek Nabara Barumun Kabupaten Padang Lawas 

sedangkan sampel diambil dari sebagian dari populasi dengan kriteria inklusi 

dan ekslusi sebanyak 52 balita. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan 

antara ketersediaan pangan dengan keluarga perokok sebanyak 78,9% rawan 

pangan dengan kelaparan, kelaparan tingkat ringan sebanyak 21,2%, 

kelaparan tingkat sedang sebanyak 32,7% dan kelparan tingkat berat 

sebanyak 25,0%. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk 

mempromosikan bahaya merokok dengan keluarga yang memiliki anak balita 



 
 

8 
 

untuk meningkatkan konsumsi makanan bergizi dan seimbang. Perbedaan 

dengan penelitian yang akan diteliti adalah tempat pengambilan. Persamaan 

yang akan diteliti adalah sama-sama membahas tentang status gizi balita pada 

keluarga perokok. 

3. Diana Olita’a, John Vince, Paulus Ripa, dan Nakapi Tefuarani. Tahun 2014. 

Risk Factors for Malnutrition in Children at Port Moresby General Hospital, 

Papua New Guinea: A Case–Control Study. Penelitian ini menggunakan 

penelitian case-control study. Populasi pada penelitian ini adalah anak-anak 

yang dirawat dibangsal anak di Port Moresby General Hospital atau PMGH 

selama 6 bulan dari bulan April sampai September 2013 dari anak-anak 

dengan usia 1 sampai 5 tahun sedangkan sample diambil dari anak-anak yang 

dirawat di bangsal anak dengan 50 anak dengan gizi buruk dan 50 anak untuk 

alasan lain. Hasil penelitian menunjukkan 38 atau 76 % mengalami gizi 

buruk, anak kurang mendapatkan makan dalam satu hari, anak yang 

mengalami gizi buruk memiliki ibu yang masih muda, status pendidikan ibu 

dan ayah yang sangat rendah, ayah yang tidak memiliki pekerjaan, anak 

tinggal di tempat yang kumuh, banyak orang, dan sanitasi yang buruk. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk memperkuat bahwa kejadian gizi 

buruk bukan hanya masalah medis saja tetapi dari berbagai faktor. Perbedaan 

dengan penelitian yang akan diteliti adalah variabel dependennya yaitu status 

gizi balita, cara pengambilan data dan tempat pengambilan. Persamaan yang 

akan diteliti adalah sama-sama membahas gizi pada anak. 


