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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Status gizi menjadi faktor yang terdapat dalam setiap individu yang 

dipengaruhi langsung oleh jumlah asupan makanan, jenis asupan makanan dan 

kondisi infeksi. Status gizi dapat di artikan pula keadaan fisik seorang atau 

kelompok orang yang ditentukan melalui salah satu atau gabungan ukuran-ukuran 

gizi tertentu (Hadisuyitno, Riyadi and Supariasa, 2015). Definisi malnutrisi 

menurut World Health Organization (WHO) ialah kondisi ketidakseimbangan yang 

terjadi antara asupan zat gizi energi dan kebutuhan tubuh untuk memastikan 

homeostasis, fungsi tertentu, dan dalam kasus anak-anak, pertumbuhan (World 

Health Organization, 2020).  

Malnutrisi ialah keadaan yang mengacu pada kelebihan, kekurangan atau 

ketidakseimbangan  asupan energi dan / atau gizi seseorang (Ibrahim, 2017). Gizi 

kurang ialah keadaan yang menggambarkan kebutuhan nutrisi pada tubuh tidak 

terpenuhi dalam jangka waktu tententu yang kemudian mengakitabkan tubuh akan 

memecah cadangan makanan yang berada dibawah lapisan  lemak dan lapisan 

organ tubuh . Keadaan ini dapat disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi 

protein dari makanan sehari – hari yang terjadi dalam jangka waktu yang lama 

(Gusti Ayu, 2018).  

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 prevalensi 

nasional anak usia sekolah kurus berjumlah 24,2% yang terdiri atas  13,3% berjenis 

kelamin laki – laki dan 10,9% berjenis kelamin perempuan (Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan, 2008). Angka ini kemudian mengalami penurunan pada 

Riskesdas 2010 menjadi 7,6% (Riskesdas, 2010). Pada Riskesdas 2013 kembali 

terjadi penurunan angka menjadi sebanyak 7,2% anak pada usia 5-12 tahun 

(Riskesdas, 2013). Terakhir pada hasil Riskesdas 2018 status gizi berdasarkan 

Indeks Massa Tubuh berdasarkan Umur (IMT/U) angka underweight juga 

mengalami penurunan menjadi sebesar 6,8% (Riset Kesehatan Dasar, 2018). 
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Anak usia sekolah merupakan anak yang berada pada periode usia 

pertengahan,yaitu pada usia 6-12 tahun (Santrock, 2001), sedangkan menurutYusuf 

(2011) anak usia sekolah adalah anak yang berada pada usia 6-12 tahun yang dapat 

mereaksikan rangsang intelektual atau mengerjakan tugas-tugas belajar yang 

menuntut kemampuan intelektual serta kemampuan kognitif (seperti: membaca, 

menulis dan berhitung) (Yusuf, Y., & Auliya, 2011). Anak sekolah menjadi salah 

satu kelompok rawan gizi yang perlu menjadi perhatian. Selain itu juga, anak 

sekolah merupakan cikal bakal sumber daya manusia sehingga perlu diperhatikan 

keadaan gizinya agar dikemudian hari mereka menjadi sumber daya manusia yang 

berkualitas. Anak sekolah saat ini dapat menjadi agen yang berkerja pada saat 

Indonesia menghadapi bonus demografi (Bertalina, 2013).  

Status gizi dan kesehatan anak usia sekolah terhadap konsumsi pangan gizi 

memberikan kontribusi yang sangat besar. Makanan berpengaruh terhadap 

perkembangan otak. Anak yang mengalami malah gizi kurang memiliki 

kemungkinan mengalami beragam konsekuensi. Kekurangan makanan yang 

mengandung zat gizi yang dibutuhkan yang terjadi dalam periode berkepanjangan 

dapat membawa pengaruh tidak baik terhadap pertumbuhan anak dan 

mengakibatkan perubahan metabolisme otak. Dengan demikian, kemampuan dan 

fungsi otak menjadi tidak maksimal (Affianijar et al., 2020). Penyebab seorang 

anak usia sekolah mengalami masalah gizi dapat dibagi menjadi penyebab langsung 

dan tidak langsung. Penyebab langsung ialah rendahnya asupan gizi dibandingkan 

kebutuhan individu, sedangkan untuk penyebab tidak langsung diantaranya ialah 

pendidikan terakhir orang tua, pekerjaan orang tua, lingkungan, serta kebiasaan 

merokok orang tua (Ulfah et al., 2018). 

Rokok menurut PP No. 19 tahun 2003 merupakan hasil olahan tembakau yang 

dibungkus termasuk cerutu ataupun bentuk lainnya yang berasal dari tanaman 

Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica dan spesies lain atau sintesisnya yang 

memiliki kandungan nikotin serta tar dengan atau tanpa bahan tambahan (Nimfa, 

2012). Secara global, lebih dari 1,1 miliar orang menggunakan tembakau, dan 

jumlah laki-laki yang jauh lebih tinggi (945 juta) dibandingkan perempuan (180 

juta) perokok. (Lian and Dorotheo, 2016). Pada tahun 2013 perokok berusia dewasa 

yakni pada usia 25-64 tahun  di Indonesia menjadi urutan pertama di ASEAN 
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dengan persentase mencapai 36,3% atau setara dengan 65.188.338 jiwa. Usia rata-

rata mulai merokok di kalangan orang dewasa di ASEAN mulai merokok pada 

sebelum usia 20 tahun (Lian and Dorotheo, 2016).  

Rata-rata nasional prevalensi perokok di Indonesia usia 15 tahun ke atas yakni 

sebesar 32,2%. Hampir 50% provinsi memiliki prevalensi di atas angka rata-rata 

nasional (IAKMI, 2020). Merokok merupakan gaya hidup yang menyebabkan 

kematian di Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menjumpai orang 

merokok, baik itu di kantor, pasar maupun di ruang publik lainnya bahkan di 

kalangan rumah tangga sendiri (Aditama, 1996).  Angka kematian akibat rokok di 

Indonesia mencapai 240.618 jiwa/tahun atau 659 jiwa/hari (Lian and Dorotheo, 

2016).  

Perilaku merokok apabila dilihat dari berbagai sudut pandang, sangat 

merugikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Melihat hal tersebut, bukan 

tidak mungkin jika perilaku merokok orang tua banyak memberikan dampak buruk 

untuk anak, perilaku  merokok  pada  orangtua  akan  menimbulkan dampak secara  

langsung  dan  tidak  langsung  terhadap  proses  pertumbuhan  anak yang berkaitan 

dengan status gizinya (Ayu et al., 2020). Dampak dari perilaku merokok tidak 

hanya berimbas pada individu perokok saja, tetapi juga kepada individu sekitar, 

terutama keluarga yang bertempat tinggal satu atap dengan perokok.  

Merokok sendiri dapat meninggalkan bau serta racun pada baju, ruangan serta 

benda yang berada di sekitar perokok. Rokok yang di bakar akan meninggalkan 

nikotin di dalam ruangan, hal ini tentu merupakan bahaya. Zat karsionegenik yang 

muncul dari rokok yang belum di bakar atau asap rokok atau biasa disebut tobacco-

specific nitrosamines (TSNas) akan lebih cepat terbentuk dalam ruangan atau dalam 

rumah perokok. Jejak yang perokok tinggalkan ini akan membentuk zat beracun 

dan menempel pada perabot rumah tangga yang secara tidak sadari akan 

membahayakan penghuni rumah lainnya terutama anak – anak (Putra, Sutarga and 

Kes, 2014).  

Penelitian yang dilakukan oleh Niken Ayu bahwa terdapat hubungan antara 

perilaku merokok orang tua dengan status gizi pada anak. Perilaku merokok pada 

orangtua akan menimbulkan dampak secara langsung dan tidak langsung. Dampak 

secara langsung di dapatkan dari kandungan nikotin dan timbal yang dapat 
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mempengaruhi proses pertumbuhan anak. Sedangkan dampak secara tidak 

langsung di dapatkan dari kemampuan ekonomi orangtua dalam memenuhi 

kebutuhan gizi anak yang nantinya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan anak (Ayu et al., 2020). 

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan 16 dari 33 

provinsi mempunyai prevalensi gizi kurang (underweight) pada anak usia 5 – 12 

tahun sehingga masalah gizi kurang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat 

(Riskesdas, 2013). Perilaku merokok orang tua dan hubungannya dengan status gizi 

anak sebenarnya telah banyak diteliti seperti yang dilakukan oleh Niken Ayu. Dari 

hasil yang di paparkan lebih banyak merujuk pada kejadian stunting, oleh karena 

itu pada studi ini peneliti memiliki tujuan untuk menginvestigasi pengaruh perilaku 

merokok orang tua dengan kejadian status gizi guna  mengetahui apakah perilaku 

merokok orang tua juga dapat mempengaruhi status gizi kurang (Underweight) 

pada anak usia 5 – 12 tahun. Sebab, anak usia 5 – 12 tahun ada usia yang rawan 

terjadinya malnutrisi dan jika dibandingkan balita dan anak usia 13-18 tahun angka 

kejadian status gizi kurang banyak terjadi pada anak 5-12 tahun. Selain itu juga, 

sepanjang pengetahuan penulis belum ada penelitian terkait hubungan perilaku 

merokok orang tua terhdap status gizi kurang pada anak 5-12 tahun.  

Data yang digunakan oleh penulis ialah hasil Riskesdas 2018. Riskesdas 2018 

merupakan riset skala nasional yang berbasis komunitas dan telah dilaksanakan 

oleh Badan Litbangkes Kemenkes RI secara berkala. Alasan penulis menggunakan 

data Riskesdas 2018 ialah dikarenakan data tersebut merupakan data hasil survey 

nasional yang telah diselenggarakan secara berkala dalam 5 tahun sekali dan juga 

merupakan data dari hasil kuesioner Riskesdas 2018 yang didalamnya terdapat 

beragam informasi diantaranya adalah data terkait sosiodemografi responden, 

sehingga nantinya akan mempermudah penulis dalam mencari tahu faktor – faktor 

risiko terhadap kejadian masalah status gizi pada anak usia 5 -12 tahun di Indonesia.  

Alasan lain melakukan penelitian dengan analisis data sekunder dikarenakan untuk 

menerapkan data dari penelitian terlebih dahulu dengan tujuan yang berbeda, untuk 

memunculkan ide atau gagasan baru berdasarkan data lama tersebut. 
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I.2 Rumusan Masalah 

Pada anak, gizi kurang dapat memberikan dampak buruk untuk ke depannya. 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 prevalensi 

nasional anak usia sekolah kurus berjumlah 24,2% yang terdiri atas  13,3% berjenis 

kelamin laki – laki dan 10,9% berjenis kelamin perempuan (Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan, 2008), kemudian angka ini mengalami penurunan pada 

Riskesdas 2010 menjadi 7,6% (Riskesdas, 2010). Pada Riskesdas 2013 kembali 

terjadi penurunan angka menjadi sebanyak 7,2% anak pada usia 5-12 tahun 

(Riskesdas, 2013). Terakhir pada hasil Riskesdas 2018 status gizi berdasarkan 

Indeks Massa Tubuh berdasarkan Umur (IMT/U) angka underweight juga 

mengalami penurunan menjadi sebesar 6,8% (Riset Kesehatan Dasar, 2018). Gizi 

kurang dan gizi kurang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak 

secara bersamaan, serta dapat meningkatkan resiko terjadinya penyakit (Popkin, 

Adair and Ng, 2012).  

 

I.3 Tujuan Penelitian  

I.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan perilaku merokok orang 

tua dengan status gizi (underweight) anak usia 5-12 tahun di Indonesia. 

I.3.2 Tujuan Khusus 

Terdapat beberapa tujuan khusus dalam penelitian ini,diantaranya ialah : 

a. Mengetahui karakteristik anak ( usia dan jenis kelamin ) di Indonesia 

b. Mengetahui proporsi anak dengan status gizi underweight 

c. Mengetahui karakteristik orang tua dengan anak usia 5-12 tahun 

(pekerjaan dan pendidikan) di Indonesia 

d. Mengetahui proporsi perilaku perokok orang tua dengan status gizi 

(underweight) anak usia 5-12 tahun 

e. Mengetahui hubungan perilaku merokok orang tua dengan status gizi 

(underweight) anak usia 5-12 tahun 

f. Mengetahui pengaruh perilaku merokok orang tua dengan status gizi 

(underweight) anak usia 5 – 12 tahun 
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I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan sebagai 

media pembelajaran bagi oleh peneliti mengenai masalah gizi pada anak usia 5-12 

tahun dan juga merupakan pemenuhan tugas dalam upaya menyelesaikan tugas 

belajar di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. 

I.4.2 Bagi LITBANGKES 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktor-

faktor yang berhubungan dengan kejadian masalah gizi pada anak usia 5-12 tahun 

di Indonesia.  

I.4.3 Bagi Masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat terkait faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian masalah gizi 

pada anak usia 5-12 tahun di Indonesia agar kedepannya faktor tersebut dapat di 

hindari. 

I.4.4 Bagi Ilmu Pengetahuan 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk  

penelitian selanjutnya.  
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