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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Usia balita merupakan masa dimana proses pertumbuhan dan 

perkembangan terjadi sangat pesat. Pada masa ini balita membutuhkan 

asupan gizi yang cukup dalam jumlah dan kualitas yang lebih banyak 

karena balita umumnya mempunyai aktivitas fisik yang cukup tinggi dan 

masih dalam proses belajar (Welassih & Wirjatmadi, 2012).Salah satu 

permasalahan gizi yang sering terjadi adalah stunting. 

Stuntingmerupakan suatu kondisi dimana kurang gizi kronis yang 

disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam jangka waktu yang cukup 

lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi 

(Millennium Challenga Account, 2014). Kekurangan gizi pada usia dini 

meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya 

mudah sakit dan memiliki postur tubuh tidak maksimal saat dewasa. 

Kemampuan kognitif para penderita juga berkurang, sehingga 

mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi Indonesia 

(Millennium Challenga Account, 2014). Kejadian stunting pada balita 

lebih sering mengenai balita pada usia 12-59 bulan dibandingkan balita 

usia 0-24 bulan.  Kejadian Stunting dapat meningkatkan beberapa risiko 

misalnya kesakitan dan kematian serta terhambatnya kemampuan motorik 

dan mental (Chirandeet al., 2015).(Rahmayana, Ibrahim, & Damayati, 2014) 

Di dunia, lebih dari 2 juta kematian anak dibawah 5 tahun 

berhubungan langsung dengan gizi buruk terutama akibat stunting dan 

wasting. Terdapat sekitar 195 juta anak yang hidup dinegara miskin dan 

berkembang mengalami stunting (Rahmayanaet al., 2014). 

Di Indonesia, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 di 

Indonesia mencatat bahwa prevalensi stunting sebesar 37,2%, meningkat 

dari tahun 2010 (35,6%) dan tahun 2007 (36,8%). Kemenkes RItahun 

2016 prevalensi stunting dapatkan 38,9%.  Prevalensi stunting di Provinsi 
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Jawa Tengah sendiri sebesar 33,9% dengan katagori pendek sebesar 

17,0% dan sangat pendek sebesar 16,9%. Sedangkan di Kabupaten 

Boyolali persentase balita stunting mengalami penurun pada tahun 2014 

(32,7%), dan tahun 2015 (28%) (Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, 

2015). WHO tahun 2010 memberikan rekombendasi batasan kejadian 

stunting< 20% itu artinya prevalensi stunting  di Kabupaten Boyolali 

masih tinggi. 

Menurut data dari BPS Boyolali, data makro kemiskinan tahun 

2016 didapatkan 12,09%. Tingkat pengetahuan ibu tentang gizi di 

Kabupaten Boyolali masih kurang di dapatkan 45,6% (Kusuma et al., 

2016). Tingkat pendidikan dikabupaten boyolali sangat rendah di dapatkan 

data bahwa tidak atau belum tamat SD didapatkan 30,23%, SD 33,71%, 

SLTP 13,87%, SLTA 13,87%, dan PT 4,66%.(Kusuma, Kusumawati, & Astuti, 2016) 

Sulastri (2012) menunjukan bahwa penyebab stunting pada anak 

sekolah adalah tingkat pendidikan ibu dan tingkat sosial ekonomi. 

Penelitian yang dilakukan Welassih (2012) mendapatkan bahwa kejadian 

stunting terbanyak pada balita yang BBLR dan sosial ekonomi rendah. 

Tingkat pendidikan orang tua akan berpengaruh terhadap pengetahuan 

orang tua terkait gizi dan pola pengasuh anak, dimana pola asuh yang 

tidak tepat akan meningkatkan risiko terjadinya stunting. 

Sosial ekonomi, demografi,dan kesehatan anak, jenis kelamin 

anak, dan menyusui menjadi faktor yang paling berpengaruh signifikan 

secara statistik terhadap stunting di Kota Lalibela, Ethiopia Utara (Yalew 

et al., 2014).Penelitian dilakukan Teferi et al (2016) yaitu balita yang 

berusia 6-59 bulan memiliki risiko tinggi terjadi stunting. Faktor lain yang 

berkaitan dengan stunting yaitu adanya riwayat terkena penyakit kronis.  

Berdasarkan uraian hasil penelitian terdahulu di atas. Peneliti 

tertarik untuk mengetahui hubungan pendapat orang tua, pengetahuan ibu 

tentang gizi, tinggi badan orang tua, dan tingkat pendidikan kepala rumah 

tangga dengan kejadian stunting pada balita umur 12-59 bulan.  
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai  berikut : apakah ada hubungan antara pendapat 

orang tua, pengetahuan ibu tentang gizi, tinggi badan orang tua dan tingkat 

pendidikan ayah dengan kejadian stunting pada balita umur 12-59 bulan. 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan umum 

Untuk menganalisis hubungan antara pendapatan keluarga, 

pengetahuan ibu tentang gizi, tinggi badan orang tua, dan tingkat 

pendidikan ayah dengan kejadian stunting pada anak umur 12-59 

bulan. 

2. Tujuan khusus 

a. Untuk menganalisis karakteristik stunting pada balita umur 12-59 

bulan. 

b. Untuk menganalisishubungan antara pendapatankeluarga dengan 

kejadian stunting pada balita umur 12-59 bulan. 

c. Untuk menganalisis hubungan antara pengetahuan ibu tentang gizi 

dengan kejadian stunting pada balita umur 12-59 bulan. 

d. Untuk menganalisis hubungan tinggi badan orang tua dengan 

kejadian stunting pada balita umur 12-59 bulan. 

e. Untuk menganalisis hubungan tingkat pendidikan ayah dengan 

kejadian stunting pada balita umur 12-59 bulan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

a. Sebagai pengkayaan pengetahuan dan pengalaman praktis peneliti 

dibidang penelitian kesehatan masyarakat 

b. Sebagai bahan untuk penelitian lanjut oleh penelitian lain dalam 

topik yang sama. 
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c. Sebagai tambahan referensi karya tulis yang berguna bagi 

masyarakat luas di bidang kesehatan masyarakat. 

2. Manfaat Aplikatif 

Manfaat aplikatif dalam penelitian ini diharapkan untuk 

memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sebab terjadinya 

stunting dan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi untuk 

mengambil langkah dalam pencegahan terjadinya stunting.

  


