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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembangunan kesehatan dilaksanakan oleh seluruh pihak seperti 

pemerintah serta masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan, dan kemampuan hidup sehat. Salah satu upayanya adalah perbaikan 

gizi masyarakat. Gizi yang seimbang dapat meningkatkan daya tahan tubuh, 

tumbuh kembang, dan kecerdasan. 

Status gizi dapat memperkirakan kualitas sumber daya manusia. 

Penanganan yang tepat pada awal kehidupan seseorang akan menentukan 

kualitas hidup mereka. Masa emas pertumbuhan seseorang berada pada masa 

balita yaitu ketika berusia 12 – 59 bulan, dimana pada usia ini otak dan 

kecerdasan seseorang berkembang dengan pesat. Sehingga status gizi balita 

merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Salah satu indikator 

pengukuran status gizi balita adalah perbandingan Berat Badan per Tinggi 

Badan (BB/TB) yang merupakan indikator untuk menilai status gizi saat ini.  

Menurut WHO (2016), balita dikatakan kurus apabila berat badannya 

jauh lebih rendah daripada tingginya. Keadaan ini biasanya disebabkan oleh 

penurunan berat badan dalam kurun waktu yang relatif lebih singkat baik 

akibat penyakit akut atau asupan makanan yang tidak adekuat. Keadaan balita 

yang kurus dan sangat kurus menyebabkan resiko kematian pada balita. 

Karena keadaan balita yang kurus dan sangat kurus berhubungan dengan 

ketersediaan pangan dan perhatian medis, maka angka dari balita berstatus gizi 

kurus dan sangat kurus tersebut dapat berubah dengan cepat dari tahun ke 

tahun. Di dunia pada tahun 2015, balita dengan status gizi kurus sekitar 49,8 

juta (7,4%) dan status gizi sangat kurus sekitar 16,5 juta (2,5%). Baik angka 

prevalensi balita dengan status gizi kurus (13,5%) dan status gizi sangat kurus 

(4,3%) maupun angka balita dengan status gizi kurus (24 juta) dan status gizi 

sangat kurus (7,6 juta) angka tertinggi keduanya di temukan di wilayah Asia 

Tenggara. 
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Menurut Kementerian Kesehatan RI (2016), status gizi di Indonesia 

berdasarkan perbandingan Berat Badan per Tinggi Badan (BB/TB) tahun 2015 

prevalensi balita sangat kurus sebesar  3,7% dan balita kurus sebesar 8,2%, 

sehingga prevalensi balita dengan gizi sangat kurus dan kurus sebesar 11,9%. 

Di Provinsi DKI Jakarta prevalensi balita sangat kurus sebesar  3% dan balita 

kurus sebesar 8,5%, sehingga prevalensi balita dengan gizi sangat kurus dan 

kurus sebesar 11,5%. Di Jakarta Timur prevalensi balita sangat kurus sebesar 

3,3% dan balita kurus sebesar 8,4%, sehingga prevalensi balita dengan gizi 

sangat kurus dan kurus sebesar 11,7%. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi dibagi menjadi faktor 

biologis, faktor lingkungan fisik, faktor psikososial serta faktor keluarga dan 

adat istiadat. Faktor biologis yang mempengaruhi status gizi terdiri dari 

ras/suku bangsa, jenis kelamin, umur, asupan gizi, perawatan kesehatan, 

kerentanan terhadap penyakit, kondisi kesehatan kronis, fungsi metabolisme 

dan hormon. Faktor lingkungan fisik yang mempengaruhi status gizi terdiri 

dari cuaca, musim, keadaan geografis suatu daerah; sanitasi; keadaan rumah; 

dan radiasi. Faktor psikososial yang mempengaruhi status gizi terdiri dari 

stimulasi, stres, dan sekolah. Faktor keluarga dan adat istiadat yang 

mempengaruhi status gizi terdiri dari pekerjaan/pendapatan keluarga; 

pendidikan ayah/ibu; jumlah saudara; jenis kelamin dalam keluarga; adat 

istiadat, norma, tabu; urbanisasi dan kehidupan politik (Soetjiningsih dan 

Ranuh, 2013). 

Ketersediaaan air minum merupakan salah satu cakupan sanitasi 

lingkungan dan komponen penting bagi kehidupan manusia yang digunakan 

untuk minum, masak, dan lainnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan 

RI No. 492/MenKes/Per/IV/2010, yang disebut air minum adalah air yang 

melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi 

syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.  

Menurut Permendagri No. 23 Tahun 2006, standar kebutuhan pokok 

air minum adalah sebesar 60 liter/orang per hari. Air yang digunakan sebagai 
air minum harus aman dan memenuhi berbagai syarat kesehatan. Air minum 
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yang baik harus memenuhi persyaratan fisik, bakteriologis dan kimia. Air 
minum juga dapat berperan sebagai media penularan penyakit yang 
berbahaya. Air minum yang kotor merupakan tempat yang cocok untuk 
berkembang biak berbagai macam bakteri dan virus yang menjadi penyebab 
penyakit. Bibit penyakit menular yang berkembang biak dan menyebarkan 
penularan melalui perantara air salah satunya adalah bibit penyakit diare. 

Penyakit infeksi seperti diare merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi masalah gizi pada balita di Indonesia. Diare merupakan 

penyakit infeksi yang sering diderita oleh balita dan termasuk salah satu 

penyakit dengan sumber penularan melalui air (water borne diseases). 

Kelurahan Cakung Barat sendiri merupakan bagian dari Kecamatan 

Cakung Jakarta Timur DKI Jakarta. Dari hasil pengamatan peneliti di 

lapangan keadaan lingkungan di daerah Cakung Barat cukup beragam dimana 

terdapat rumah susun, pabrik-pabrik, dan perumahan padat penduduk. Pada 

data yang di peroleh dari puskesmas Cakung Barat hanya didapatkan jumlah 

populasi balita dan jumlah balita bawah garis merah sejumlah 14 balita. Data 

yang di peroleh ini dirasa belum cukup dimana untuk pendataan balita dengan 

status gizi yang lain tidak didapat. Berdasarkan pengakuan warga Jakarta 

Timur, keadaan airnya tidak layak digunakan untuk mandi karena berminyak, 

berwarna coklat dan licin, apalagi untuk dikonsumsi. Hal ini juga menjadi 

salah satu alasan peneliti ingin meneliti hubungan pengolahan air minum 

dengan status gizi balita di kelurahan cakung barat. 

Menurut Riskesdas (2013), proporsi rumah tangga yang mengolah air 

sebelum diminum di Indonesia adalah sebesar 70,1%. Dari 70,1% rumah 

tangga yang melakukan pengolahan air sebelum diminum, sebagian besar 

melakukan pengolahan dengan cara dimasak. Cara pengolahan lainnya adalah 

dengan dijemur di bawah sinar matahari/solar disinfection (2,3%), 

menambahkan larutan tawas (0,2%), disaring dan ditambah larutan tawas 

(0,2%) dan disaring saja (0,8%). DKI Jakarta termasuk kedalam lima provinsi 

terendah dengan rumah tangga yang mengolah air sebelum diminum (40%). 

Berdasarkan hasil penelitian Tjetjep Syarif Hidayat et al. (2012), Terdapat 
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hubungan yang bermakna antara Pengolahan air minum dengan status gizi 

anak balita berdasarkan indikator BB/U.  

Air merupakan unsur atau elemen yang terlebih dahulu diciptakan 

Allah SWT sebelum menciptakan kehidupan di bumi. Dengan air segala 

sesuatu di bumi ini menjadi hidup. Oleh karena itu air merupakan elemen 

utama bagi kehidupan. Tak ada makhluk hidup di dunia ini yang tidak 

membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Air dengan jumlah, kualitas 

dan pada lokasi tertentu sangatlah dibutuhkan oleh manusia. Akan tetapi 

dengan jumlah atau kualitas tertentu air bisa berubah menjadi sesuatu yang 

berbahaya bagi kehidupan. Dengan demikian kesadaran akan pentingnya air, 

zat yang dikandung oleh air serta bagaimana cara mengelola/mengolah air 

yang merupakan karunia Allah SWT sangat diperlukan agar bermanfaat bagi 

semua makhluk hidup. (Rasjid, 2012) Berikut adalah Firman Allah SWT: 

 

Artinya: “Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu 

Kami jadikan air itu menetap di bumi, dan sesungguhnya Kami benar-benar 

berkuasa menghilangkannya” (Q.S. Al-Mukminun (23):18). 

Jaman dahulu Rasulullah SAW telah memberitahukan jenis minuman 

yang bermanfaat bagi tubuh manusia, jika dua sifat dingin dan manis 

terhimpun dalam satu minuman, akan memberikan manfaat yang sangat besar 

bagi tubuh, membantu proses pencernaan dan penyaluran saripati makanan 

dengan sempurna, mencairkan dahak, mencuci dan membasmi bibit penyakit 

di lambung, menetralisir sisa-sisa makanan , serta menstabilkan kehangatan 

lambung. Di samping itu juga sangat bermanfaat bagi hati, ginjal dan 

kandung kemih. Beliau menjelaskan, air dingin yang telah diendapkan 

memiliki kelembaban yang mampu menetralisir panas tubuh, sekaligus 

menjaga kelembabannya, serta mengganti sebagian zat yang telah terurai dari 
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tubuh (Majalah As-Sunnah, 2009). Karena itulah Rasulullah amat 

menggemarinya, sebagaimana tercantum dalam riwayat Bukhari : 

 

 Artinya: “Dari Jabir bin Abdillah, bahwasanya Nabi SAW masuk ke rumah 

salah seorang laki-laki Anshar bersama seorang sahabatnya, seraya berkata 

kepadanya,”Adakah engkau mempunyai air yang telah diinapkan dalam 

bejana kulit? Jika tidak kami akan minum langsung dari mulut kami.” (H.R. 

Bukhari) 

1.2 Perumusan Masalah 

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi status gizi balita adalah 

sanitasi lingkungan di tempat tinggal balita. Ketersediaaan air minum 

merupakan salah satu cakupan sanitasi lingkungan. USAID Indonesia 

menyebutkan 63% air tanah di Jakarta tercemar E.coli, sementara pihak 

pemerintah menyatakan tingkat pencemaran mencapai 80%. Tingginya 

tingkat pencemaran air di Jakarta terutama berasal dari septic tank. Data dari 

KLH menyebutkan pencemaran air 55% disebabkan limbah domestik yang 

ditandai dengan tingginya kandungan coliform dan fecal coli. Berdasarkan 

pengakuan warga Daerah Jakarta Timur, di sana airnya tidak layak lagi 

digunakan untuk mandi karena berminyak, berwarna coklat dan licin apalagi 

untuk minum. 

Secara nasional, 70% rumah tangga menerapkan metode pengelolaan 

air tertentu sebelum diminum. Rumah tangga di daerah perkotaan yang 

menerapkan metode pengelolaan air lebih sedikit dibandingkan rumah tangga 

di daerah perdesaan (masing-masing 59% dan 81%) karena rumah tangga di 

daerah perkotaan cenderung menggunakan air kemasan atau air isi ulang 

untuk minum. Secara keseluruhan, memasak air sebelum diminum 
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merupakan metode pengelolaan air yang paling umum dilakukan (70%).  

Menurut data Riskesdas (2013) Proporsi rumah tangga yang mengolah 

air sebelum diminum di DKI Jakarta termasuk kedalam lima provinsi terendah 

di Indonesia yaitu sebesar 40%. Masih tingginya angka prevalensi status gizi 

balita kurus dan sangat kurus di Jakarta Timur dibandingkan dengan DKI 

Jakarta dan masuknya DKI Jakarta kedalam lima provinsi terendah di 

Indonesia dalam pengolahan air sebelum diminum, maka peneliti merasa perlu 

melihat hubungan pengolahan air minum dengan status gizi balita di 

Kelurahan Cakung Barat Jakarta Timur pada tahun 2017 ditinjau dari aspek 

kedokteran dan islam. 

1.3 Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana hubungan Pengolahan Air Minum dengan status gizi balita di 

Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur pada tahun 2017? 

2. Bagaimana gambaran pengolahan air minum di kelurahan Cakung Barat 

Jakarta Timur pada tahun 2017? 

3. Bagaimana gambaran status gizi balita di kelurahan Cakung Barat Jakarta 

Timur pada tahun 2017? 

4. Bagaimana pandangan Islam tentang pengolahan air minum dengan status 

gizi balita di kelurahan Cakung Barat Jakarta Timur pada tahun 2017? 

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan Pengolahan Air Minum dengan status gizi 

balita di Kelurahan Cakung Barat, Jakarta Timur pada tahun 2017. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

2. Mengetahui gambaran Pengolahan Air Minum di Kelurahan Cakung 

Barat, Jakarta Timur pada tahun 2017 

3. Mengetahui gambaran status gizi balita di Kelurahan Cakung Barat, 

Jakarta Timur pada tahun 2017 

4. Mengetahui pandangan Islam tentang pengolahan air minum di 

kelurahan Cakung Barat Jakarta Timur pada tahun 2017 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Bagi Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi 

kebijakan untuk meningkatkan upaya penanggulangan masalah gizi 

kurang pada balita khususnya yang terdapat di wilayah Jakarta Timur 

demi mencapai kelangsungan program pelayanan kesehatan. 

1.5.2 Bagi Puskesmas Cakung dan Cakung Barat 

Sebagai data dan informasi bagi Puskesmas Cakung dan Cakung 

Barat mengenai cara menjaga kualitas air minum dan cara pengolahan 

air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan dan memperbaiki 

status gizi balita di kelurahan Cakung Barat. 

1.5.3 Bagi Masyarakat 

Sebagai upaya penyampaian informasi dan menambah wawasan 

untuk masyarakat agar lebih memperhatikan cara pengolahan Air 

minum yang sesuai dengan persyaratan kesehatan. 

1.5.4 Bagi Mahasiswa 

Sebagai referensi tambahan dan data dasar bagi penelitian selanjutnya 

tentangan hubungan Pengolahan Air Minum dengan status gizi balita. 

 

  


