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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pos pelayanan terpadu (Posyandu) merupakan salah satu pelayanan

kesehatan yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui atau

memeriksakan kesehatan terutama untuk ibu hamil dan anak balita. Sejak

pertama kali posyandu diperkenalkan pada tahun 1985, Posyandu menjadi

salah satu wujud pemberdayaan masyarakat yang strategis terhadap

pembangunan kesehatan dengan tujuan mewujudkan kemandirian

masyarakat dalam mengatasi permasalahan kesehatan (Widiastuti &

Kristiani, 2006). Posyandu ini merupakan wadah titik temu antara pelayanan

profesional dari petugas kesehatan dan peran serta masyarakat dalam

menanggulangi masalah kesehatan masyarakat, terutama dalam upaya

penurunan angka kematian bayi dan angka kelahiran (Adisasmito, 2008).

Posyandu merupakan perpanjangan tangan Puskesmas yang memberikan

pelayanan dan pemantauan kesehatan yang dilaksanakan secara terpadu.

Kegiatan Posyandu dilakukan oleh dan untuk masyarakat (Depkes RI,

2007).

Posyandu secara empirik telah dapat memeratakan pelayanan bidang

kesehatan. Apabila Posyandu terlaksana dengan baik, banyak hal positif
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yang dapat diperoleh dari kegiatan posyandu untuk peningkatan kesehatan

ibu dan anak. Kegiatan tersebut meliputi pelayanan imunisasi, pendidikan

gizi masyarakat serta pelayanan kesehatan ibu dan anak. Beberapa manfaat

yang diperoleh ibu dan balita, bila ibu balita aktif dalam kegiatan posyandu

antara lain mendapatkan penyuluhan kesehatan tentang pertumbuhan balita

yang normal, mendapat vitamin A untuk kesehatan mata, ibu balita

mengetahui pertumbuhan berat badan balita tiap bulan, ibu balita

mendapatkan pemberian dan penyuluhan tentang makanan tambahan

(PMT). Aktif dalam kegiatan Posyandu ibu balita dapat memantau tumbuh

kembang balitanya (Depkes RI, 2007). Banyak faktor yang mempengaruhi

keaktifan ibu dalam kegiatan Posyandu. Pengetahuan, sikap, sarana dan

prasaran serta dukungan orang terdekat seperti suami maupun kondisi

lingkungan memberikan peranan yang besar dalam menunjang keaktifan ibu

di Posyandu disisi lain keaktifan ini juga meningkatkan pengetahuan yang

memberikan manfaat pada pola makan keluarga khususnya balita

(Notoatmojo, 2007).

Gizi balita menjadi suatu hal penting untuk diperhatikan. Prevalensi satus

gizi balita dapat digunakan sebagai indikator kemakmuran suatu bangsa

bahkan dapat menggambarkan mortalitas serta morbiditas di negara

tersebut. Berdasarkan hasil laporan Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS)

pada tahun 2013  didapatkan peningkatan jumlah balita yang tidak

ditimbang dalam enam bulan terakhir. Pada tahun 2007 jumlah balita yang

tidak ditimbang sebesar 25,5 persen sedangkan pada tahun 2013 menjadi

34,3 persen. Berdasarkan data menunjukkan bahwa kurang dari 40 persen
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ibu yang sadar akan pentingnya kegiatan posyandu bagi tumbuh kembang

anak. Hal ini tentu saja memberikan dampak pada prevalensi status gizi

balita, prevalensi balita dengan berat kurang di Indonesia cenderung

mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 jumlah balita yang mengalami

berat kurang berdasarkan  berat badan/umur (BB/U) adalah 19,6 persen,

terdiri dari 5,7 persen gizi buruk dan 13,9 persen gizi kurang. Prevalensi

balita gizi kurang mengalami peningkatan dari tahun 2007 sebesar  18,4 %

menjadi 17,9%  pada tahun 2010. Perubahan terutama pada prevalensi gizi

buruk yang mengalami peningkatan sebesar 0,8 persen dalam kurun waktu 3

tahun.  Pada tahun 2010 prevalensi gizi buruk sebesar 4,9 persen sedangkan

tahun 2013 meningkat menjadi 5,7 persen. Pemerintah ingin mencapai

target Millennium Depelopment Goals (MDG’s) yaitu sebesar 15,5 persen

pada tahun 2015 maka jumlah ini harus diturunkan sebesar 4,1 persen dalam

waktu dua tahun (Kemenkes, 2013).

Provinsi Lampung pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup

signifikan untuk prevalensi balita dengan berat kurang dibandingkan tahun

2010. Tahun 2010 prevalensi balita dengan berat kurang berjumlah sekitar

14 persen sedangkan tahun 2013 meningkat menjadi sekitar 19 persen

(Kemenkes, 2013). Kota Bandar Lampung tahun 2012 memiliki jumlah

penduduk sebesar 902.885 jiwa dengan jumlah balita (0−4 tahun) berjumlah

85.114 jiwa yang berarti 9,42 persen penduduk Kota Bandar Lampung

adalah balita yang perlu mendapatkan perhatian yang serius mengenai

masalah gizi (BPS, 2013). Dari laporan bulan Agustus 2015 Puskesmas
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Rajabasa tercatat ada 16 balita yang berada dibawah garis merah dan 8 anak

berasal dari Kelurahan Rajabasa Jaya (Puskesmas Rajabasa Indah, 2015).

Masalah gizi pada balita dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor

penyebab langsung maupun faktor penyebab tidak langsung. Menurut

Depkes RI, faktor penyebab langsung timbulnya masalah gizi pada balita

adalah penyakit infeksi serta kesesuaian pola konsumsi makanan dengan

kebutuhan anak, sedangkan faktor penyebab tidak langsung merupakan

faktor seperti tingkat sosial ekonomi, pengetahuan ibu tentang kesehatan,

ketersediaan pangan di tingkat keluarga, pola konsumsi, akses ke fasilitas

pelayanan,  serta pemeliharaan kesehatan seperti keaktifan dalam kegiatan

Posyandu (Mastari, 2009). Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis

tertarik untuk mengetahui hubungan antara keaktifan ibu dalam kegaiatan

Posyandu dan pola makan balita dengan status gizi balita di Kelurahan

Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian

ini adalah “Apakah terdapat hubungan antara keaktifan ibu dalam kegiatan

Posyandu dan pola makan balita dengan status gizi balita di Kelurahan

Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung?”.
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1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Mengetahui hubungan antara keaktifan ibu dalam kegiatan Posyandu dan

pola makan balita dengan status gizi balita di Kelurahan Rajabasa Raya

Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui distribusi frekuensi keaktifan ibu dalam kegiatan

Posyandu di Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota

Bandar Lampung.

2. Mengetahui distribusi frekuensi pola makan balita di Kelurahan

Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

3. Mengetahui distribusi frekuensi status gizi balita di Kelurahan Rajabasa

Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung.

4. Mengetahui hubungan keaktifan ibu dengan status gizi balita

di Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar

Lampung.

5. Mengetahui hubungan pola makan balita dengan status gizi balita

di  Kelurahan Rajabasa Raya Kecamatan Rajabasa Kota Bandar

Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yakni :



6

1.4.1 Bagi Peneliti

Merupakan sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam

rangka penerapan ilmu pengetahuan selama pendidikan sarjana kedokteran

dan merupakan pengalaman yang berharga bagi peneliti.

1.4.2 Bagi Ibu

Memberikan masukan dan informasi mengenai keaktifan ibu dalam

kegaiatan Posyandu dan pola konsumsi serta status gizi anak balita.

1.4.3 Bagi Institusi

Sebagai koleksi bacaan ilmiah di perpustakaan dalam lingkungan Fakultas

Kedokteran Universitas Lampung.

1.4.4 Bagi Peneliti lain

Peneliti berharap penelitian  ini dapat dijadikan  referensi untuk penelitian

selanjutnya dengan topik yang sama.


