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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 
Masa balita merupakan masa yang kritis dalam upaya menciptakan 

sumberdaya manusia yang berkualitas, karena pada dua tahun pertama pasca 

kelahiran merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan sel-sel otak yang 

optimal. Pada kelompok umur inilah prevalensi balita kurus (wasting) dan balita 

pendek (stunting) mencapai angka tertinggi. Kekurangan gizi pada usia balita ini 

meliputi kurang energi dan protein serta kekurangan zat gizi seperti vitamin A, 

zat besi, iodium dan zinc (Hadi, 2005). Stunting yang terjadi pada balita 

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya akibat gangguan pertumbuhan 

dalam kandungan, kurang gizi mikro, asupan energi yang kurang dan infeksi. 

Jika hal ini terjadi pada usia balita, maka menyebabkan gangguan pertumbuhan 

(Bhutta et al, 2008). 

Jumlah energi dan protein yang diperlukan untuk pertumbuhan yang 

normal tergantung pada kualitas zat gizi yang dikonsumsi. Hal lain yang 

mempengaruhi pertumbuhan adalah infeksi. Anak balita yang terkena infeksi 

dapat mengakibatkan nafsu makan turun sehingga masukan zat gizi dan energi 

kurang dari kebutuhannya (Pudjiadi, 2003). Penelitian yang dilakukan oleh 

Gibson et al (1991) menyatakan bahwa stunting yang terjadi di Papua Nugini 

disebabkan karena kekurangan energi dan protein yang kronis dan diperburuk 

dengan status seng yang tidak optimal, selain itu masalah stunting yang 



2 

 

ditemukan di Meksiko terjadi karena konsumsi protein hewani yang rendah (Allen 

et al, 1992). 

Upaya perbaikan masalah gizi tidak hanya masalah gizi energi dan 

protein saja, tetapi juga perbaikan masalah kurang vitamin A (Sudiman, 2008). 

Pengetahuan tentang pentingnya vitamin A dalam gizi manusia telah 

berkembang dalam dekade terakhir ini, dan beberapa studi telah menunjukkan 

bahwa kekurangan vitamin A berkontribusi tinggi terhadap tingkat kematian 

anak-anak (Sommer dan West, 1996).  

Defisiensi vitamin A juga berpengaruh terhadap sintesis protein, yang 

kemudian akan berpengaruh terhadap pertumbuhan sel. Pada anak yang 

mengalami defisiensi vitamin A pertumbuhan tulang akan terhambat dan bentuk 

tulang tidak normal, dengan demikian pada anak-anak yang menderita defisiensi 

vitamin A akan mengalami kegagalan dalam pertumbuhan. Menurut Hadi et al 

(2000) pemberian suplementasi vitamin A dosis tinggi dapat meningkatkan 

pertumbuhan linear anak yang memiliki kadar serum retinol yang rendah. Selain 

itu defisiensi vitamin A dapat meningkatkan risiko anak terhadap penyakit infeksi 

yang disebabkan karena menurunnya respon antibodi pada sel-T (Almatsier, 

2005). Menurut Suhardjo (2002) infeksi dapat menimbulkan gizi kurang melalui 

berbagai mekanismenya dan antara status gizi dengan infeksi terdapat interaksi 

bolak-balik. Penelitian Adhi et al (2010) menyatakan ada perbedaan frekuensi 

sakit dalam sebulan dan kadar seng serum pada anak balita yang kadar serum 

retinolnya normal dan tidak normal, sehingga pemberian suplementasi vitamin A 
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sebaiknya disertai dengan pemberian seng yang disesuaikan dengan angka 

kecukupan seng yang dianjurkan untuk anak balita.  

Zat gizi mikro yang tidak kalah pentingnya adalah Besi (Fe). Fe 

merupakan zat gizi esensial yang menghasilkan hemoglobin, yang berfungsi 

membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh dan membawa 

kembali karbon dioksida dari seluruh sel ke paru-paru untuk dikeluarkan dari 

tubuh (Almatsier, 2005). Penelitan Nugrohowati (2010) tentang suplementasi 

vitamin A pada anak usia 2-5 tahun di Surakarta menyatakan bahwa 

penambahan Fe pada suplementasi Vitamin A pada anak usia 2-5 tahun yang 

berstatus gizi kurang dapat meningkatkan kadar feritin lebih tinggi dibandingkan 

dengan anak yang hanya mendapat suplementasi vitamin A saja. Selain itu 

suplementasi Fe-folat dan Zn dapat meningkatkan kadar Hb, namun 

peningkatan  ini  tidak  menyebabkan  peningkatan  prestasi  belajar siswa 

sekolah dasar yang stunted (Ismail, 2004). Menurut Almatsier (2005) Fe 

memegang peranan dalam sistem kekebalan tubuh. Respons kekebalan sel oleh 

limfosit-T akan terganggu jika pembentukan sel-sel berkurang, yang disebabkan 

oleh karena berkurangnya sintesis DNA. Sintesis DNA ini disebabkan oleh 

gangguan enzim reduktase ribonukleotida yang membutuhkan Fe agar dapat 

berfungsi dengan baik, sehingga defisiensi Fe dapat menyebabkan gangguan 

pada sistem kekebalan tubuh. 

Kebutuhan tubuh akan zat gizi mikro hanya sedikit, namun jika tidak 

dipenuhi dapat berakibat fatal seperti halnya dampak kekurangan energi dan 

protein dalam jangka panjang. Zinc (Zn) merupakan zat gizi mikro yang 



4 

 

memegang peranan esensial dalam banyak fungsi tubuh, diantaranya Zn 

berperan dalam sintesis alat angkut vitamin A protein pengikat retinol (Retinol 

Binding Protein/RBP) di dalam hati, pembentukan kulit, metabolisme jaringan 

kulit, penyembuhan luka dan sistem kekebalan tubuh. Defisiensi Zn dapat terjadi 

pada golongan rentan, yaitu anak-anak, ibu hamil dan menyusui serta orang tua. 

Tanda-tanda kekurangan Zn adalah gangguan pertumbuhan (Almatsier, 2005). 

Nasution (2000) menyatakan suplementasi Zn (20 mg) + Fe (20 mg) 1 kali 

seminggu dapat meningkatkan z-score TB/U anak stunted usia 6-24 bulan. 

Demikian pula dengan hasi penelitian Osendarp et al (2002) tentang 

suplementasi seng pada bayi umur 1-6 bulan di Bangladesh juga menyatakan 

bahwa suplementasi seng sebesar 5 mg dapat meningkatkan pertumbuhan. 

Prevalensi stunting di dunia masih tinggi, ini dibuktikan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh  Luter et al (2010) yang menemukan prevalensi stunting 

pada tahun 2008 sebesar 29,8%, sedangkan prevalensi nasional balita pendek 

(stunting) adalah 35,6% (Depkes, 2010). Berdasarkan data Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2010 di Kecamatan Kartasura terdapat 72 

(24,16%) dari 300 balita mengalami stunting (Dinkes Sukoharjo, 2010). Hal ini 

yang menjadikan alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang 

perbedaan tingkat konsumsi energi, protein dan zat gizi mikro antara anak balita 

stunting dan non stunting di Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, 

Kabupaten Sukoharjo. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah apakah ada perbedaan tingkat konsumsi 

energi, protein dan zat gizi mikro antara anak balita stunting dan non stunting di 

Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat konsumsi 

energi, protein dan zat gizi mikro antara anak balita stunting dan non stunting 

di Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan khusus  

a. Mendeskripsikan prevalensi anak balita stunting dan non stunting. 

b. Mendeskripsikan tingkat konsumsi energi, protein, vitamin A, Fe dan Zn 

anak balita stunting dan non stunting. 

c. Menganalisis perbedaan tingkat konsumsi energi anak balita stunting dan 

non stunting. 

d. Menganalisis perbedaan tingkat konsumsi protein anak balita stunting 

dan non stunting. 

e. Menganalisis perbedaan tingkat konsumsi Fe anak balita stunting dan 

non stunting. 

f. Menganalisis perbedaan tingkat konsumsi Zn anak balita stunting dan 

non stunting. 
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g. Menganalisis perbedaan tingkat konsumsi vitamin A anak balita stunting 

dan non stunting. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ibu Balita  

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan, tentang pentingnya 

tingkat konsumsi energi, protein dan zat gizi mikro bagi balita. 

2. Bagi Instansi Kesehatan Terkait (DKK Sukoharjo dan Puskesmas Kartasura) 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi kaitan antara tingkat 

konsumsi energi, protein dan zat gizi mikro, sehingga diharapkan bagi pihak 

instansi kesehatan terkait dapat membuat program untuk mengatasi masalah 

stunting, agar keadaan status gizi dan asupan gizi anak balita di Kelurahan 

Kartasura dapat menjadi lebih baik. 

3. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan mengenai tingkat konsumsi energi, 

protein dan zat gizi mikro pada balita 

 

 


