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PENDAHULUAN

A; Latar Belakang

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor utama yang

diperlukan  untuk  melaksanakan  pembangunan  nasional.  Pencapaian  SDM

berkualitas,  faktor  gizi  memegang  peranan  penting.  Gizi  yang  baik  akan

menghasilkan SDM yang berkualitas  yaitu  sehat,  cerdas dan memiliki  fisik

yang   tangguh serta produktif. Perbaikan gizi diperlukan pada seluruh siklus

kehidupan, mulai  sejak kehamilan,  bayi dan anak balita,  pra sekolah, anak

sekolah dasar, remaja dan dewasa sampai usia lanjut (Depkes, 2005).  

Zat  Gizi  merupakan  salah  satu  faktor  lingkungan  dan  merupakan

penunjang agar proses tumbuh kembang dapat berjalan dengan  memuaskan.

Pemberian  makanan  yang  berkualitas  dan  kuantitas  yang  baik  dapat

berpengaruh terhadap pertumbuhan, sehingga pada saat balita dapat tumbuh

normal dan sehat.  Hal tersebut,  akan terus hingga masa-masa selanjutnya

seperti pada masa remaja. 

Usia remaja merupakan usia peralihan dari masak anak-kanak menuju

dewasa.  Masalah gizi  pada remaja  menjadi  salah satu perhatian utama di

bidang  kesehatan,  karena  adanya  fase  pertama dari  beberapa  perubahan

yang akan membawa seorang remaja pada kematangan secara fisik maupun

seksual atau di sebut dengan  growth spurt.  Perubahan fisik tersebut dapat

terjadi dengan cepat hingga masa pubertas (Rasool dkk, 2011).

Masalah yang terdapat pada remaja salah satunya  stunting. Menurut

Kurniawan,  dkk  (2007) bahwa malnutrisi  kronis  yang terjadi  salah satunya

akan  mengakibatkan  stunting pada  kehidupan  selanjutnya  dan  hal  ini

merupakan konsekuensi yang merugikan pada periode remaja. Hal ini akan

mempengaruhi  perkembangan  reproduksinya  atau  masa  pubertas,  karena
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remaja  putri  pada  saat  masa  kehamilan  akan  memiliki  keturunan  yang

stunting. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Yang, dkk (2010) menjelaskan

ibu yang memiliki tinggi badan pendek mempunyai risiko 1,36 kali  memiliki

balita stunting.

Stunting  atau pendek, merupakan suatu retardasi pertumbuhan linier

yang telah digunakan sebagai indikator secara luas untuk mengukur status

gizi individu  maupun kelompok masyarakat. Stunting memiliki rentang antara

-3 SD sampai dengan kurang dari -2 SD (WHO, 2015). Menurut Caulfield, dkk

(2006)  stunting dapat  menghambat  pertumbuhan  linier  dan  merupakan

keadaan kekurangan nutrisi dalam masa pertumbuhan.  

Faktor  risiko  stunting yaitu  rendahnya  pendapatan  keluarga,  diare,

ISPA,  rendahnya  kecukupan  energi,  rendahnya  tingkat  kecukupan  protein,

salah satu orang tua pendek, berat bayi lahir rendah, tidak diberi ASI eksklusif,

pemberian MPASI terlalu dini, dan pola asuh yang kurang baik (Lestari dkk,

2014).

Masalah  stunting  dapat  disebabkan  salah  satunya  oleh  rendahnya

asupan  zat  gizi  baik  pada  masa  lampau  maupun  pada  masa  sekarang.

Menurut  Jumirah  dan  Aritonang  (2007) status  gizi  yang  berkaitan  dengan

stunting dapat berupa asupan makronutrien dan mikronutrien.  Zat gizi makro

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

makro antara lain karbohidrat, lemak dan protein.  

Protein berfungsi dalam pembentukan jaringan tulang yang  baru dan

pergantian jaringan tulang yang rusak (Almatsier, 2011). Menurut penelitian

Fitri,  dkk (2012) bahwa anak dengan asupan protein kurang memiliki risiko

stunting sebesar  1,91  kali  dibandingkan  dengan  anak  yang  mempunyai

asupan  protein  kurang.  Kecukupan  mikronutrien  seperti  zinc,  kalsium,  dan
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vitamin  D  yang  berperan  penting  dalam  kebutuhan  tulang,  hal  ini  sejalan

dengan pertumbuhan tinggi badan anak pada rentang usia tersebut. Menurut

WHO (2004) defisiensi zinc merupakan satu dari 10 faktor penyebab kematian

pada  anak-anak  di  negara  sedang  berkembang  dan  defisiensi  zinc  dapat

menyebabkan  40% anak  menjadi  malnutrisi,  salah  satunya  yaitu  stunting.

Manifestasi dari defisiensi  zinc adalah gangguan pertumbuhan linear seperti

stunting (Taufiqurrahman dkk,  2009).  Menurut  Arsenault,  dkk (2008) bahwa

tingkat konsumsi zinc defisit  pada anak stunting lebih besar dari pada asupan

anak  yang  non-stunting  dan defisiensi  zinc  terbukti  dapat  menghambat

pertumbuhan.

Penelitian Winzenberg,  dkk (2006)  menggunakan sampel  anak-anak

berusia  3  tahun  hingga  usia  18  tahun  dengan  pemberian  kalsium  mulai

300-1200 mg per hari selama minimal 6 bulan, hasilnya menunjukkan bahwa

suplemen kalsium pada anak dapat  meningkatkan kepadatan mineral  yang

penting  dalam  pembentukan  tulang hingga  masa  remaja  dengan  cara

memacu pertambahan tulang selama pertumbuhan

Defisiensi kalsium dapat menyebabkan penurunan kepadatan tulang.

Penelitian di Jepang  menyebutkan bahwa orang yang diet rendah kalsium

lebih pendek dibandingkan dengan diet kalsium yang adekuat (Tucker dkk,

2002).  Vitamin D membantu penyerapan terhadap kalsium,  karena apabila

penyerapan kalsium terganggu maka pertumbuhan juga terganggu. Vitamin D

juga  membantu  pengerasan  tulang  dengan  cara  mengatur  agar  kalsium

tersedia dalam darah pada proses pengerasan tulang (Almatsier, 2009).   

Menurut hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) prevalensi  stunting

di  Indonesia  tahun  2013  adalah  37,2%,  terjadi  peningkatan  dibandingkan

tahun 2010 (36,6%) dan 2007 (36,8%). Prevalensi pendek sebesar 37,2%,
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terdiri  dari  18,0%  sangat  pendek  dan  9,2%  pendek.  Pada  tahun  2013

prevalensi sangat pendek menunjukkan penurunan, dari 18,8% tahun 2007

dan 18,5% tahun 2010. Prevalensi pendek meningkat dari 18,0% pada tahun

2007  menjadi  19,2%  pada  tahun  2013.  Masalah  kesehatan  masyarakat

dianggap  berat  bila  prevalensi  pendek  sebesar  30-39%  dan  serius  bila

prevalensi  pendek  ≥  40%  (WHO,  2011).  Sebanyak  14  provinsi  termasuk

kategori berat dan sebanyak 15 provinsi termasuk kategori serius. Hasil survei

pendahuluan yang  dilakukan  pada  bulan  April  2016  di SMP  N  1  Nguter

Kabupaten  Sukoharjo  pada  remaja putri didapatkan  prevalensi  stunting

sebesar yaitu 63,80%. Berdasarkan hasil  recall  sehari dari 20 siswa didapat

rata-rata konsumsi protein sebanyak 39,5 gram; konsumsi zinc sebanyak 4,2

mg; kalsium sebanyak 239,8 mg; vitamin D sebanyak 0,7 µg jika dibandingkan

dengan AKG (2013) maka tergolong masih kurang.     

Berkaitan dengan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian

tentang  perbedaan antara kecukupan  protein,  zinc, kalsium dan vitamin D

pada  remaja  putri  stunting  dan  non-stunting  di  SMP  Negeri  1  Nguter

Kabupaten Sukoharjo

B; Rumusan Masalah  

Berdasarkan  uraian  latar  belakang,  maka  dapat  dirumuskan

permasalahan peneliti  sebagai berikut  :  Apakah ada perbedaan kecukupan

protein,  zinc,  kalsium  dan  vitamin  D pada  remaja  putri  stunting  dan  non-

stunting di SMP Negeri 1 Nguter Kabupaten Sukoharjo. 

C; Tujuan Penelitian 

1; Tujuan Umum 
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Mengetahui  perbedaan  antara  kecukupan   protein,  zinc,  kalsium

dan vitamin D pada remaja putri yang stunting dan non-stunting di SMP N 1

Nguter Kabupaten Sukoharjo. 

2.  Tujuan Khusus 

a.  Mendiskripsikan kecukupan protein,  zinc, kalsium dan vitamin D pada   

         remaja putri stunting dan non-stunting di SMP Negeri 1 Nguter.

b.  Menganalisis  kecukupan protein pada remaja putri  yang  stunting  dan

non-stunting di SMP Negeri 1 Nguter.

c. Menganalisis kecukupan zinc pada remaja putri yang stunting dan non-

stunting di SMP Negeri 1 Nguter.

d. Menganalisis kecukupan kalsium pada remaja putri yang  stunting  dan

non-stunting di SMP Negeri 1 Nguter.

e. Menganalisis kecukupan vitamin D pada remaja putri yang stunting dan

non-stunting di SMP Negeri 1 Nguter.

D; Manfaat Penelitian 

1; Bagi Peneliti

Penelitian  ini  diharapkan  dapat  menambah  wawasan  dan  pengalaman

dalam  mengidentifikasi  permasalahan  gizi  anak sekolah  serta  dapat

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh saat perkuliahan.

2; Bagi Sekolah

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  mengenai

faktor  risiko  stunting, sehingga  sekolah  dapat  bekerjasama  dengan

puskesmas dalam melakukan pembinaan.

3. Bagi Masyarakat
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Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  wawasan  pentingnya

pencegahan  stunting di  masyarakat  dengan  meningkatkan  kecukupan

protein, zinc, kalsium, vitamin D terutama pada remaja putri.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  referensi  untuk

melanjutkan penelitian yang sejenis.

E; Ruang Lingkup

 Ruang  lingkup  pada  penelitian  ini  dibatasi  pada  pembahasan

mengenai perbedaan kecukupan  protein,  zinc, kalsium dan vitamin D pada

remaja  putri  yang  stunting  dan  non-stunting  di  SMP  Negeri  1  Nguter

Kabupaten Sukoharjo.
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