
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Balita 

1. Definisi Balita 

Balita atau biasa disebut dengan bawah lima tahun adalah anak usia di 

bawah lima tahun (Muaris, 2006). Balita dibagi menjadi dua yaitu batita dan 

balita, batita adalah anak dengan umur satu sampai tiga tahun dan balita 

adalah anak dengan umur tiga sampai lima tahun (Price & Gwin, 2014). 

Peraturan Menteri Kesehatan RI No 24 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan 

Anak Pasal 1 di mana balita adalah anak dengan usia 12 bulan sampai 59 

bulan atau usia 1 sampai 5 tahun. 

2. Karakteristik Pertumbuhan Balita 

Pertumbuhan balita dimulai dengan usia satu tahun tiga bulan yang 

umumnya memiliki lingkar kepala 48 cm, berat badan 11 kg dan tinggi badan 

78,7 cm. Usia dua tahun pertumbuhan balita mulai terlihat dengan lingkar 

dada lebih besar daripada lingkar kepala, lingkar kepala mengalami 

perubahan namun tidak terlalu mencolok yaitu 49,5 cm sampai 50 cm, berat 

badan meningkat mulai dari 1,8 sampai 2,7 kg, tinggi badan bertambah 10 

sampai 12,5 cm. Memasuki usia tiga tahun berat badan anak mulai bertambah 

empat kali lipat dari saat anak dilahirkan dan gigi pertama atau 20 gigi telah 

tumbuh (Price & Gwin, 2008). 

Anak usia tiga tahun memiliki berat badan 1,8 sampai 2,7 kg dengan rata-

rata 14,5 kg dan rata-rata tinggi badan 95 cm. Pertumbuhan anak usia empat 



tahun sama dengan usia 3 tahun, di mana rata-rata berat badan 16,5 kg dan 

rata-rata tingginya 103 cm. Anak usia 5 tahun mulai mengalami peningkatan 

dengan rata-rata berat badan 18,5 kg dan tinggi rata-rata 110 cm  

(Hockenberry, et al., 2016). 

3. Risiko Masalah Kesehatan Pada Balita 

Kesehatan anak sangat penting untuk masa pertumbuhan, sehingga orang 

tua harus memperhatikan makanan, lingkungan dan kesehatan anak dari lahir 

hingga anak dapat mengontrol dirinya sendiri. Balita sangat rentan terhadap 

berbagai penyakit mulai dari lahir hingga usia 4 tahun, penyakit yang sering 

terjadi pada anak yaitu Hyperbilirubinemia, Tetanus Neonatorum, Asma, 

Anemia, Kejang Demam, Konjungtivitis, MEP (Malnutrisi Energi Protein), 

Diare, Hirschsprung, Anus Imperforate, Hepatitis, Leukemia, Tuberkulosis, 

Bronkopnemonia, Bronkitis, Meningitis, HIV/AIDS, Sindrom Nefrotik, 

Morbili, Dhf, Typhus Abdominalis Dan Penyakit Alergi (Hidayat, 2008). 

B. Status Gizi 

1. Definisi status gizi 

Status kesehatan dan gizi ibu merupakan penentu pertumbuhan anak di 

masa yang akan datang dan dimulai dari dalam kandungan sampai anak 

berumur 2 tahun (UNICEF, 2012). Pemberian asupan nutrisi pada balita dapat 

mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan balita, karena status gizi 

merupakan indikator penting terhadap status gizi di masyarakat (Rante, 

2015). 



Supariasa (2001) dalam Fidiantoro dan Setiadi (2013) menjelaskan status 

gizi adalah jumlah asupan gizi setelah mengkonsumsi makanan dan nutrisi 

yang dibutuhkan oleh tubuh. Makanan yang diberikan akan berpengaruh 

terhadap status gizi balita, status gizi dapat dibedakan menjadi status gizi 

buruk, kurang, baik dan lebih. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya status gizi pada anak 

menurut Supariasa tahun 2002 dalam (Sumarni, et al., 2013) dibagi menjadi 

dua yaitu : 

a. Secara langsung 

Faktor yang mempengaruhi secara langsung meliputi konsumsi 

makanan dan infeksi. Makanan yang diberikan belum mencukupi nutrisi 

yang dibutuhkan oleh anak seperti anak hanya makan 2 kali dalam sehari, 

tidak makan buah ataupun sayuran dan lauk pauk yang diberikan berupa 

tahu, tempe, ikan dan telur (Aidina, et al., 2015). Interaksi yang terjadi 

antara gizi kurang dan infeksi sudah lama diketahui, bagi anak yang 

mengalami infeksi dianjurkan untuk mengkonsumsi asupan nutrisi yang 

cukup dan bergizi karena katabolisme serta suhu tubuh mengalami 

peningkatan sehingga jika tidak terpenuhi kebutuhan nutrisinya maka berat 

badan anak akan mengalami penurunan (Ihsan, et al., 2013). 

b. Secara tidak langsung 

Faktor yang mempengaruhi secara tidak langsung yaitu kondisi 

pendapatan keluarga yang dimiliki merupakan salah satu faktor penting 



yang dapat mempengaruhi status gizi. Kondisi pendapatan yang dimiliki 

baik maka status gizi akan semakin baik, sedangkan bila kondisi ekonomi 

kurang baik atau menurun maka status gizi akan memburuk (Putri, et al., 

2015). Jumlah anggota, semakin banyak anggota keluarga maka 

pengeluaran yang dibutuhkan semakin besar sehingga kekurangan gizi 

dapat terjadi karena konsumsi makanan tidak terpenuhi (Siregar, et al., 

2015).  

Sosial budaya dan lingkungan suatu keluarga yang berbeda-beda,  akan 

mempengaruhi pemilihan dan pemberian makanan pada balita. Pandangan 

keluarga yang salah terhadap budaya setempat akan mengakibatkan 

terganggunya gizi pada balita, sehingga keluarga tidak mengetahui 

makanan yang seharusnya diberikan namun tidak diberikan karena adanya 

kepercayaan dan adat kebiasaan (Saputri, et al., 2016). Pengetahuan gizi 

dan tingginya pendidikan tidak mempengaruhi status gizi secara langsung. 

Keluarga dengan tingkat pendidikan yang rendah namun memiliki 

kesadaran tinggi terhadap pentingnya gizi akan mempengaruhi status gizi 

seseorang (Ihsan, et al., 2013). 

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) tahun 

2011, menjelaskan bahwa faktor tidak langsung lainnya adalah sanitasi 

yang kurang baik dan tidak memiliki air bersih, merokok di  dalam rumah 

yang dapat membuat sirkulasi udara kurang baik. Ketersediaan pangan 

pada suatu keluarga, karena tidak semua keluarga mampu untuk 

menyediakan bahan makanan, menentukan ketahanan pangan di rumah 



tangga dan konsumsi makanan. Pola asuh, pelayanan kesehatan 

dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, akses informasi dan tingkat 

pendapatan yang diperoleh keluarga. Akses pangan dan daya beli dapat 

mempengaruhi perolehan status gizi yang baik, karena kurangnya fasilitas 

trasnsportasi umum sehingga pengeluaran distribusi pangan menjadi 

mahal. Kemiskinan juga menjadi penyebab terjadinya kekurangan gizi, 

karena keluarga miskin tidak mampu untuk memberikan makanan yang 

bergizi, rendahnya konsumsi pangan dan ketidaksetabilan ekonomi, politik 

dan sosial sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. 

3. Penilaian status gizi 

Kementerian Kesehatan RI tahun 2015 menyatakan bahwa, status gizi 

anak balita diukur berdasarkan umur (U), berat badan (BB) dan tinggi badan 

(TB) di mana variabel BB dan TB/PB anak balita disajikan dalam bentuk tiga 

indeks antropometri, yaitu BB/U, TB/U dan BB/TB yang dapat mengetahui 

apakah status gizi balita mengalami status gizi buruk, baik, kurang atau lebih.  

Kementerian Kesehatan RI tahun 2011 tentang Kategori dan Ambang 

Batas Status Gizi Anak umur 0 sampai 5 tahun : 

 

 

 

 

 



Tabel 2.1 Penilaian Status Gizi 

Indeks Kategori Status 

Gizi 

Ambang Batas 

(Z-Score) 

Berat Badan Menurut 

Umur (BB/U) 

Gizi Buruk < -3 SD 

Gizi Kurang -3 sampai dengan <-2 SD 

Gizi Baik -2 sampai dengan 2 SD 

Gizi Berlebih > 2 SD  

Panjang Badan Menurut 

Umur (PB/U) Atau 

Tinggi Badan Menurut 

Umur (TB/U) 

Sangat Pendek < -3 SD 

Pendek -3 SD sampai dengan <-2 SD 

Normal -2 SD sampai dengan 2 SD 

Tinggi > 2 SD 

Berat Badan Menurut 

Panjang Badan (BB/PB) 

Atau 

Berat Badan Menurut 

Tinggi Badan (BB/TB) 

Sangat Kurus < -3 SD 

Kurus -3 SD sampai dengan <-2 SD 

Normal -2 SD sampai dengan 2 SD 

Gemuk > 2 SD 

Indeks Massa Tubuh 

Menurut Umur (IMT/U) 

Sangat Kurus < -3 

Kurus -3 SD sampai dengan -2 SD 

Normal -2 SD sampai dengan 2 SD 

Gemuk > 2 SD  

 

C. Rokok 

1. Definisi Rokok 

Jaya tahun 2009 dalam Ambarwati, et al., tahun 2014 menjelaskan rokok 

memiliki bentuk silinder dari kertas yang memiliki ukuran panjang mulai dari 

70 sampai 120 mm dengan diameter sekitar 10 mm yang isinya daun 

tembakau. Peraturan Pemerintah RI No 109 Tahun 2012, rokok adalah 



produk tembakau dengan cara dihisap dan dibakar yang dihasilkan dari 

berbagai jenis tanaman seperti nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan 

sintesis yang asapnya berisi nikotin dan tar, termasuk rokok kretek, rokok 

putih, dan cerutu. 

2. Prevalensi pengguna rokok 

The Tobacco Atlas 3rd edition tahun 2009, presentasi penduduk di dunia 

yang menggunakan rokok sebanyak 57% pada penduduk Asia dan Australia; 

14% pada penduduk Eropa Timur dan pecahan Uni Soviet; 12% Amerika; 

9% Eropa Barat dan 8% Timur Tengah serta Afrika. Negara ASEAN, 

Indonesia memiliki perokok tertinggi dibandingkan negara-negara ASEAN 

lainnya di Indonesia terdapat perokok 46,16%; Filipina 16,62%; Vietnam 

14,11%; Myanmar 8,73%; Thailand 7,74%; Malaysia 2,90%; Kamboja 

2,07%; Laos 1,23%; Singapura 0,39% dan Brunei 0,04%. WHO mengatakan 

Indonesia termasuk negara yang menyumbangkan perokok terbanyak setelah 

negara Cina dan India (Kementrian Kesehatan, 2015). 

Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) di tahun 1995, 2001, 2004 dan 

data Riskesdas pada tahun 2007 dan 2010 dalam Riskesdas 2013, pengguna 

rokok terjadi pada semua kalangan terutama laki-laki dimulai dari anak-anak, 

remaja dan dewasa. Perokok bukan hanya laki-laki tetapi perempuan pun 

merokok, namun tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Perokok 

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, prevalensi perokok 16 kali lebih 

tinggi terjadi pada laki-laki 65,8% dibandingkan dengan perempuan 4,2% 

(Kementrian Kesehatan, 2015). 



 

 

3. Dampak dari rokok terhadap status gizi 

a. Pengeluaran keluarga untuk merokok dengan status gizi 

Pengeluaran keluarga untuk merokok berpengaruh terhadap tingkat 

konsumsi energi dan protein. Kebutuhan untuk konsumsi energi dan 

nutrisi yang dibutuhkan balita, namun digunakan untuk membelanjakan 

rokok. Penghasilan yang tidak cukup dan tidak ada pemasukan juga dapat 

mempengaruhi status gizi, karena berdampak pada asupan gizi yang akan 

diberikan pada balita (Oktaviasari & Muniroh, 2012). 

b. Paparan asap rokok dengan status gizi   

Berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh asap rokok terutama 

untuk balita dan anak-anak yaitu gangguan pernapasan, infeksi paru dan 

telinga, dan gangguan pertumbuhan. Meta (2010) dalam Supriyatin (2015) 

menjelaskan bahwa sap rokok dapat menekan nafsu makan, dimana 

nikotin yang terdapat pada rokok akan masuk ke dalam sirkulasi darah 

sebesar 25 % dan masuk ke dalam otak manusia kurang lebih 15 detik 

setelah terpapar asap. Menurut Aginta (2011) dalam Rahayu (2016) 

memaparkan bahwa nikotin yang masuk diterima oleh reseptor asetilkolin-

nikotinik dan memacu sistem dopaminergik, sehingga terjadi penekanan 

nafsu makan dan malnutrisi. 

 

 



 

D. Kerangka Teori 

Bagan di bawah ini menyajikan berbagai faktor penyebab kekurangan gizi 

dari UNICEF (1990) dan telah disesuaikan dengan kondisi Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 2.1 Kerangka Teori  
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E. Kerangka Konsep 

KERANGKA KONSEP 

 

 

 

 

 

 

 

Skema 2.2 Kerangka Konsep 

Keterangan : 

: Variabel yang ingin diteliti  

: Berpengaruh 

F. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini yaitu status gizi balita pada ayah yang tidak 

merokok lebih baik daripada status gizi balita pada ayah yang merokok.
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