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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Anak usia sekolah dasar adalah anak yang berusia 6-12 tahun. 

Selama usia sekolah, pertumbuhan tetap terjadi walau tidak secepat 

pertumbuhan yang  terjadi sebelumnya pada masa bayi atau pada masa 

remaja nantinya (Sulistyoningsih, 2011). Munculnya gizi kurang anak pada 

masa bayi, akan mempengaruhi pertumbuhan anak saat usia sekolah 

dasar. Pertumbuhan anak pendek (stunting) yang tinggi dapat dipengaruhi 

oleh banyak faktor, salah satunya kurangnya asupan zat gizi. Kejadian 

stunting pada anak usia sekolah dasar merupakan manifestasi dari stunting 

pada waktu balita, karena tidak ada perbaikan tumbuh kejar (catch up 

growth) asupan zat gizi makro dan mikro yang tidak sesuai kebutuhan 

dalam jangka lama, disertai penyakit infeksi. Laju pertumbuhan baik laki-

laki maupun perempuan melambat antara usia 6-9 tahun. Laju 

pertumbuhan anak laki-laki maupun perempuan hampir sama cepatnya 

sampai usia 9 tahun sebelum memasuki pubertas (Ramli dalam Rahmawati 

dan Wirawanni, 2012). 

Permasalahan gizi pada anak dipengaruhi oleh asupan makan yang 

tidak memadai dan penyakit infeksi. Penanggulangan untuk memperbaiki 

asupan makan anak diberikan program terpadu yang telah dilakukan di 

Indonesia antara lain dengan program penambahan zat gizi mikro pada 

makanan anak-anak atau pemberian makanan yang diperkaya dengan 



 
  

2 

vitamin dan mineral, pemberian konseling kepada bapak dan ibu tentang 

praktek pemberian makan harus berjalan seiring dengan pengajaran orang 

tua tentang perilaku kesehatan dan kebersihan secara optimal (UNICEF, 

2012). 

Pertumbuhan anak usia sekolah dasar membutuhkan asupan 

energi, zat gizi makro dan zat gizi mikro. Menurut Sjostrom et al (2012), 

menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara asupan energi dan zat gizi 

makro terhadap pertumbuhan bayi di Swedia. Bayi premature di Swedia 

yang mendapat asupan energi rendah mengalami gagal pertumbuhan, 

sehingga asupan energi dan zat gizi makro pada bayi dioptimalkan untuk 

mencegah kegagalan pertumbuhan di masa anak. Zat gizi makro 

merupakan zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah besar, contoh dari zat 

gizi makro antara lain karbohidrat, lemak dan protein. Protein memiliki 

fungsi dalam pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan, salah satu 

penghasil utama energi, bagian dari enzim dan antibodi, alat angkut zat gizi 

serta mengatur keseimbangan air (Sulistyoningsih, 2011). Penelitian yang 

dilakukan oleh Ramakrishnan et al (2009), menyatakan bahwa manfaat 

pemberian zat besi, vitamin A dan Zn pada anak usia di bawah 5 tahun 

yaitu sebagai pengukur status gizi anak dalam hal pertumbuhan dan 

mencegah terjadinya stunting pada anak kedepannya.  

Zat gizi mikro yang perlu diperhatikan untuk asupan anak antara 

lain asupan zat besi (Fe), vitamin A dan Zn. Besi mempunyai peran penting 

di dalam tubuh yaitu sebagai alat angkut oksigen dari paru-paru ke jaringan 

tubuh, sebagai alat angkut elektron di dalam sel dan sebagai bagian 

terpadu berbagai reaksi enzim di dalam jaringan tubuh (Almatsier, 2009). 
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Penelitian Rahfiludin (2002), menjelaskan bahwa pemberian suplementasi 

Fe 30mg dan Vitamin C 20mg pada anak prasekolah di Indonesia, 

menunjukkan adanya peningkatan z-score dari indikator TB/U pada kurun 

waktu dua bulan. 

Vitamin A merupakan vitamin larut lemak yang pertama ditemukan. 

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar  (Riskesdas) 2010, kapsul 

vitamin A diberikan dua kali dalam satu tahun yaitu bulan Februari dan 

Agustus sejak anak usia enam bulan sampai lima tahun. Jenis kapsul 

vitamin A ada dua macam, yaitu kapsul merah (dosis 100.000IU) diberikan 

pada anak usia 6-11 bulan dan kapsul biru (dosis 200.000IU) diberikan 

pada anak usia 12-59 bulan. Pemberian kapsul vitamin A di Indonesia pada 

anak usia 6-59 bulan sudah mencapai 69,8%. Pemberian kapsul vitamin A 

di Jawa Tengah sendiri mencapai 78,6%. 

Vitamin A merupakan retinoid dan prekursor provitamin A 

karotenoid yang mempunyai aktivitas biologi sebagai retinol. Berdasarkan 

penelitian Hadi et al (2000), menjelaskan suplementasi vitamin A akan 

membantu meningkatkan tinggi badan 0,10cm  setiap 4 bulan pada anak 

usia <24 bulan dan penambahan tinggi badan 0,22cm tiap 4 bulan pada 

anak usia ≥24 bulan. Vitamin A mempunyai pengaruh terhadap sintesis 

protein, sehingga juga berpengaruh terhadap pertumbuhan sel. Vitamin A 

dibutuhkan untuk pertumbuhan tulang dan sel epitel yang membentuk 

email dalam pertumbuhan gigi. Akibat dari defisiensi vitamin A dapat 

menyebabkan pertumbuhan tulang terhambat dan bentuk tulang tidak 

normal.  Anak yang defisiensi vitamin A akan mengalami kegagalan dalam 

pertumbuhan (Almatsier, 2009). 
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Pertumbuhan anak dapat dicukupi dari tingkat asupan energi dan 

protein, selain itu zat gizi mikro seng (Zn) juga berperan dalam mendukung 

pertumbuhan anak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Stewart et 

al (2009), menjelaskan bahwa suplementasi asam folat, Fe, Zn pada ibu 

hamil muda akan mempengaruhi Body Massa Indeks (BMI) anak atau 

keadaan stunting pada anak. Seng merupakan zat gizi mikro yang 

mempunyai peran esensial di dalam fungsi tubuh. Seng mempunyai peran 

sebagai sintesis DNA dan RNA. Defisiensi Zn dapat mengganggu 

metabolisme vitamin A (Almatsier, 2009). Berdasarkan penelitian Brown et 

al (2002), suplementasi Zn pada anak dapat mempengaruhi penambahan 

tinggi badan yaitu 0,72±0,98 cm selama 6,8 bulan pengamatan,  pemberian 

makanan tambahan zat gizi makro dan mikro anak usia 3-36 bulan di 

Guatemala selama 3 tahun memberikan efek penambahanan tinggi badan 

2,5cm.  

Status gizi merupakan ekspresi dari keadaan kesehatan seseorang 

yang dipengaruhi oleh penggunaan zat gizi di dalam tubuh. Status gizi 

anak sekolah dasar dapat diketahui dengan menggunakan parameter 

antropometri dengan indeks pengukuran berat badan menurut umur 

(BB/U), berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dan tinggi badan 

menurut umur (TB/U). Menurut Kemenkes (2010), bahwa indeks 

pengukuran TB/U dapat dikategorikan sebagai berikut: sangat pendek (z-

score <-3SD), pendek (z-score -3SD s/d < -2SD), normal (z-score -2SD s/d 

2 SD) dan tinggi (z-score >2SD). 

Keadaan stunting merupakan gangguan pertumbuhan linier yang 

disebabkan karena malnutrisi kronis. Keadaan stunting dapat diketahui 



 
  

5 

dengan melihat nilai z-score <-2 SD yang dihubungkan dengan umur dan 

tinggi badan anak yang telah ditetapkan oleh World Health Organization 

(WHO). Proporsi anak stunting pada penduduk yang pendapatannya 

rendah hampir dua kali lipat proporsi anak stunting pada penduduk yang 

pendapatannya tinggi. Daerah perdesaan memiliki proporsi yang lebih 

besar untuk anak stunting yaitu sebesar 40% dibandingkan dengan daerah 

perkotaan yaitu sebesar 33%. Perkiraan kasar pada tahun 2007 

menunjukkan bahwa kira-kira 81% Kabupaten di Indonesia memiliki 

prevalensi anak stunting yang sangat tinggi (UNICEF, 2012). 

Kejadian stunting di Indonesia masih menjadi perhatian, prevalensi 

stunting pada anak usia 6-12 tahun sebesar 35,6%. Hasil penelitian di 

provinsi Jawa Tengah, status gizi pada anak umur 6-12 tahun (usia 

sekolah) mempunyai prevalensi stunting sebesar 34,1% yang terdiri dari 

anak sangat pendek sebesar 14,9% dan anak pendek 19,2% (Riskesdas, 

2010). Berdasarkan data hasil laporan penjaringan anak sekolah dasar di 

Puskesmas Kartasura tahun 2012/2013, status gizi pada anak kelas satu 

SD yang memiliki status gizi normal adalah sebesar 81,05%, status gizi 

kurus 8,015% dan status gizi gemuk 5,23%. Data hasil survey di enam 

Sekolah Dasar wilayah Sukoharjo yang terdiri dari 413 anak terdapat 

17,43% anak yang memiliki status gizi stunting dan 82,57% anak dengan 

status gizi normal. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti akan melakukan 

penelitian tentang perbedaan tingkat asupan energi, protein dan zat gizi 

mikro (Fe, vitamin A, Zn) antara anak SD stunting dan non stunting di 

Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.   
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B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan peneliti sebagai berikut : Apakah ada perbedaan tingkat 

asupan energi, protein dan zat gizi mikro (Fe, vitamin A, Zn) antara anak SD 

stunting dan non stunting di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan tingkat asupan energi, protein dan zat 

gizi mikro (Fe, vitamin A, Zn) antara anak SD  stunting dan non 

stunting di Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan tingkat asupan energi, protein,  vitamin A, Fe dan 

Zn pada anak stunting dan non stunting 

b. Menganalisis perbedaan tingkat asupan energi anak stunting dan 

non stunting 

c. Menganalisis perbedaan tingkat asupan protein pada anak 

stunting dan non stunting 

d. Menganalisis perbedaan tingkat asupan vitamin A pada anak 

stunting dan non stunting 

e. Menganalisis perbedaan tingkat asupan Zn pada anak stunting 

dan non stunting 

f. Menganalisis perbedaan tingkat asupan Fe pada anak stunting 

dan non stunting. 
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D.     Manfaat Penelitian 

1. Bagi Orang Tua Responden 

    Penelitian ini dapat menambah pengetahuan ibu anak, 

tentang pentingnya tingkat asupan energi, zat gizi makro dan mikro 

bagi anak. 

2. Bagi SD Negeri di wilayah Kartasura 

    Penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi dalam 

rangka meningkatkan pengetahuan gizi tentang asupan gizi pada 

anak usia Sekolah Dasar yang stunting dan non stunting.  

3. Bagi Puskesmas Kartasura I 

    Penelitian ini dapat digunakan sebagai pemantauan status 

gizi anak usia sekolah dasar dilihat dari perbedaan asupan energi, 

zat gizi makro dan mikro khususnya anak yang stunting dan non 

stunting. 

 

 

  


