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BAB 1 PENDAHULUAN 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kesehatan anak merupakan modal utama untuk pertumbuhan 

optimal. Kesehatan seorang anak yang mencakup kesehatan badan, rohani 

dan sosial, berkaitan dengan perkembangan fisik, intelektual dan 

emosional (Andriani & Wirjatmadi, 2012). Kegagalan dalam mencapai 

perkembangan fisik salah satunya yaitu anak pendek (stunting).  

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 mengenai 

anak pendek di Indonesia menujukkan bahwa persentase status gizi anak 

pendek (pendek dan sangat pendek) di Indonesia adalah 30,7 % yang 

terdiri dari 12,3%  anak dengan  kategori sangat pendek dan 18,4% anak 

dengan kategori pendek. Prevalensi sangat pendek terendah di DI 

Yogyakarta (14,9%) dan tertinggi di Papua (34,5 %). Untuk di Jawa 

Tengah prevalensi kejadian stunting cukup tinggi yakni ±20% (Riskesdas, 

2013). 

Tingginya prevalensi anak  pendek di Indonesia menjadi masalah 

yang harus segera diatasi karena usia ini berada pada masa emas dan fase 

kritis bagi pertumbuhan anak. Gagal tumbuh karena kurang gizi pada 

masa emas ini akan  berakibat buruk pada tahap kehidupan berikutnya 

yang sulit diperbaiki (Kusudaryati, 2013). 

Salah satu faktor risiko kejadian stunting yaitu masalah gizi yang 

didominasi oleh masalah gizi Kurang Energi Protein (KEP), masalah 

anemia besi, masalah Gangguan Akibat Kekuranagn Yodium (GAKY) 

dan masalah kurang vitamin A (KVA). Disamping itu, di duga ada 

masalah gizi mikro lainnya seperti defisiensi Seng (Zn) (Supariasa I. , 

2012). 

Diperkirakan sepertiga penduduk dunia berisiko mengalami 

defisiensi Seng (Zn) dengan rentan variasi 4-73% . Menurut Riyadi (2012) 

dan Herman (2009) dalam  penelitiannya menggunakan parameter Seng 
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(Zn) dalam serum menemukan 27,5% anak sekolah mengalami 

defisiensi Seng (Zn). Studi di Jawa Tengah  menunjukkan prevalensi 

defisiensi Seng (Zn) yang cukup tinggi yakni 70-90% (Herman, 2009). 

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian mengenai hubungan antara asupan Seng (Zn) 

dengan status stunting terhadap siswa Madrasah Ibtidaiyah  

Muhammadiyah Kartasura. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara asupan Seng (Zn) dengan 

kejadian stunting pada siswa Madrasah Ibtidaiyah  Muhammadiyah 

Kartasura.  

 

C. Tujuam Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara asupan 

Seng (Zn) dengan kejadian stunting pada siswa Madrasah Ibtidaiyah  

Muhammadiyah Kartasura 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Ilmiah 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan peneliti 

yang ingin meneliti tentang hal yang serupa. 

2. Manfaat Praktis  

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat mengenai salah satu penyebab terjadinya stunting serta 

dapat dijadikan referensi agar dapat dilakukan pencegahan terjadinya 

stunting. 

 

  


