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HUBUNGAN ASUPAN ZAT BESI DAN ZINC DENGAN STATUS GIZI 

PADA BADUTA USIA 6-24 BULAN DI PUSKESMAS PENUMPING 

 KOTA SURAKARTA 

 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

Abstrak 

Latar belakang Stunting merupakan gangguan pertumbuhan yang terjadi akibat 

kekurangan gizi dalam waktu lama yang diawali sejak masa janin hingga dua 

tahun pertama kehidupan. Penyebab dari stunting diantaranya penyakit infeksi, 

asupan energi yang kurang, dan asupan zat gizi mikro (zat besi, zinc, kalsium). 

Data di Puskesmas Penumping Kota Surakarta tahun 2016 menunjukan bahwa 

terdapat 13,98% baduta stunting Tujuan : mengetahui hubungan asupan zat besi 

dan asupan zinc dengan status gizi pada baduta usia 6-24 bulan di Puskesmas 

Peumpig Kota Surakarta Metode : penelitian ini menggunakan desain cross 

sectional. Sampel penelitian ini adalah baduta usia 6-24 bulan sebanyak 53 balita, 

teknik pengambilan sampel dengan simple random sampling.. Data asupan zat 

besi dan asupan zinc diperoleh dengan cara wawancara asupan makan baduta 

menggunakan Semi Quantitative – Food Frequency Questionnaire (SQ-FFQ) 3 

bulan terakhir, data status gizi diperoleh dengan pengukuran panjang badan 

baduta dengan lengthboard yang dibandingkan dengan umur. Uji yang digunakan 

adalah uji korelasi Pearson Product Moment. Hasil : asupan zat besi baduta 

tergolong kurang sebanyak 30 baduta (56,6%), asupan zinc baduta yang tergolong 

kurang sebanyak 27 baduta (50,9%) dan baduta yang tergolong stunting sebanyak 

17 baduta (32,1%). Simpulan : tidak ada hubungan antara asupan zat besi dengan 

status gizi (PB/U) (p=0,382) dan ada hubungan antara asupan zat besi dengan 

status gizi (PB/U) (p=0,027) 

Kata Kunci : Asupan Zat Besi, Asupan Zinc dan Status Gizi 

 

Introduction : Stunting is a growth disorder that occurs due to long-term 

malnutrition starting from the fetus to the first two years of life. Causes of 

stunting are infectious diseases, less energy intake and intake of micronutrients 

(iron, zinc, calcium). 

Objective : To determine the correlation between iron and zinc intake with 

nutritional status in toddler (6-24 months) at Puskesmas Penumping Surakarta. 

Methods : The research was an observasional study with cross sectional 

approach. 53 toddlers (6-24 months) were recruited by Simple Random Sampling 

technique. Data of iron and zinc intake were obtained by interviewing of feed 

intake for the last 3 months using Semi Quantitative – Food Frequency 

Questionnaire (SQ-FFQ) and nutritional status data (L/A) was obtained by 

measuring of length body compared with age using lengthboard. The correlation 

between iron and zinc intake with nutritional status were analyzed by Pearson 

Product Moment test. 
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Results : Less iron intake of toddler is 30 toddlers (56,6%), less zinc intake of 

toddler is 27 toodlers (50.9%) and stunting toddler is 17 toddlers 

(32.1%).Conclusions : There was no correlation between iron intake and 

nutritional status (p=0.382) and there was a correlation between zinc intake and 

nutritional status (p=0.027). 

 

Keywords : Iron intake, zinc intake and nutritional status  

 

1. PENDAHULUAN  

Indikator panjang badan menurut umur (PB/U) dapat digunakan sebagai dasar 

nutrisi dan status kesehatan. Tingkat pertumbuhan PB/U yang rendah menandakan 

bahwa seseorang tersebut pendek (stunting). Stunting adalah gangguan 

pertumbuhan linier yang tidak sesuai dengan umur (UNICEF, 2012). 

Stunting terjadi akibat kekurangan gizi dalam waktu lama yang diawali sejak 

masa janin hingga tahun pertama kehidupan (Kusumawati et al., 2013).  Baduta 

stunting menurut WHO Child Growth Standard memiliki kriteria tinggi badan 

menurut umur (TB/U) < -2 SD (UNICEF, 2012) 

Stunting dapat disebabkan karena malnutrisi kronik yang berakibat pada 

gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak di masa yang akan datang 

(Bahmat, et al., 2010). Dampak stunting pada anak dapat mengakibatkan 

terganggunya fungsi kognitif, terganggunya proses metabolisme dan terjadinya 

penurunan produktivitas (Branca dan D’Acapito, 2005).  

Achmadi (2013), menyatakan zat besi merupakan zat gizi mikro esensial yang 

diperlukan dalam hemopoesis atau pembentukan molekul hemoglobin. Jika 

asupan zat besi kurang mengakibatkan simpanan zat besi di sumsum tulang 

berkurang. Sehingga pembentukan hemoglobin tidak adekuat, jumlah eritrosit 

protoprfin bebas meningkat serta produksi eritrosit mikrositik dan hemoglobin 

menurun. Jika kondisi ini berlangsung dalam waktu lama dapat menyebabkan 

terhambatnya pertumbuhan (stunting). 

Peneltian  yang dilakukan Lidya et al., (2009) pada bayi usia 6 bulan dengan 

pemberian suplemen besi dapat meningkatkan pertumbuhan atau status gizi PB/U. 

Zat besi di dalam tubuh sebagian besar berkonjugasi dengan protein dalam bentuk 

ferro atau ferri.  Pada usia dini, anak yang kekurangan zat besi dapat 
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menyebabkan gangguan kognitif dan fisik serta peningkatan risiko kematian. Hal 

tersebut dikarenakan zat besi memegang peran mengedarkan oksigen ke semua 

jaringan tubuh. Jika oksigenasi ke jaringan tulang berkurang, maka tulang tidak 

akan tumbuh secara maksimal sehingga resiko untuk mengalami gangguan 

pertumbuhan atau stunting lebih tinggi (Petry et al,. 2016). 

Selain asupan zat besi, defisiensi zinc dapat menyebabkan stunting. Penelitian  

Bahmat et al., (2010), menunjukkan ada hubungan asupan zinc dengan status gizi 

PB/U di Kepulauan Nusa Tenggara. Penelitian lain oleh Dewi dan Adhi (2016), 

juga menunjukkan ada hubungan asupan zinc dengan status gizi PB/U. 

Zinc berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada baduta. Zinc 

dapat menurunkan respon antibodi yang bergantung pada sel T sehingga dapat 

menyebabkan gagguan imunitas dan meningkatkan risiko terkena infeksi 

(Achmadi, 2013).  

Pada defisiensi zinc, efek metabolit GH (Growth Hormone) dihambat sehingga 

sintesis dan skresi IGF-I (Insulin Like Growth Factor-I) berkurang. Berkurangnya 

sekresi IGF-I (Insulin Like Growth Factor-I) menyebabkan stunting (Andriani dan 

Wirjatmadi, 2012). Zinc membantu melawan infeksi dan membantu kerja hormon 

pertumbuhan. Pada defisiensi zinc, kerja hormon pertumbuhan akan dihambat 

(Aridiyah et al., 2015). 

Hasil Riskesdas tahun 2007, kejadian stunting pada baduta di Indonesia masih 

sangat tinggi, yaitu 36,8% (18,8% sangat pendek dan 18,0% pendek). Lalu 

meningkat tahun 2010 menjadi 35,6% (18,5% sangat pendek dan 17,1% pendek). 

Pada tahun 2013 kembali meningkat yaitu 37,2% (18,0% sangat pendek dan 

19,2% pendek) (Kemenkes, 2013). Pada tahun 2016 prevalensi stunting di 

Provinsi Jawa Tengah juga masih tergolong tinggi, yaitu sebesar 33,9% 

(Kemenkes, 2016) 

Data di Puskesmas Penumping Kota Surakarta tahun 2016 menunjukan bahwa 

terdapat 13,98% baduta stunting. Hasil survey pendahuluan juga menunjukkan 

bahwa 50% baduta memiliki asupan zat besi tergolong kurang dan 45% baduta 

memiliki asupan zinc tergolong kurang. Berdasarkan uraian latar belakang 

tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Hubungan 
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Asupan Zat Besi dan Zinc dengan Status Gizi pada Baduta Usia 6-24 Bulan di 

Puskesmas Penumping Kota Surakarta”. 

2. METODE  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional dengan rancangan  

cross sectional yang dilaksanakan pada bulan Desember 2017. Lokasi penelitian 

dilakukan di Puskesmas Penumping Kota Surakarta. Populasi penelitian adalah 

baduta usia 6-24 bulan tinggal di Puskesmas Penumping Kota Surakarta  dengan 

jumlah sampel sebanyak 53 sampel. Pengambilan sampel menggunakan teknik 

simple random sampling. Kriteria Inklusi pada penelitian ini adalah baduta yang 

berdomisili di Wilayah Puskesmas Penumping dan baduta dalam keadaan segat. 

Kriteria eksklusi pada penelitian ini adalah baduta yang mengalami cacat secara 

fsik dan ibu baduta yang menolak untuk ,enadi responden penelitian. Variabel 

dalam penelitian ini adalah asupan zat besi dan asupan zinc sebagai variabel bebas 

dan status gizi sebagai variabel terikat. 

Teknik pengumpulan data identitas responden dilakukan dengan cara 

wawancara terstruktur menggunakan kuesioner. Data asupan zat besi dan asupan 

zinc diperoleh dengan wawancara asupan makanan baduta dengan fprmulir Semi 

Quantitative – Food Frequency Questionnaire (SQ-FFQ). dan dianalisis dengan 

Nutrey Survey, dibandingkan dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) baduta dan 

dinyatakan dalam persen, Data PB/U diperoleh dengan pengukuran antropometri 

kepada baduta diukur dengan menggunakan papan pengukur panjang badan 

(length board) lalu dibandingkan dengan umur untuk mengetahui status gizi 

berdasarkan nilai Z-score. 

Analisis univariat dilakukan dengan mendeskripsikan variabel bebas dan 

terikat yang digambarkan dengan membuat tabel distribusi frekuensi. Analisis 

bivariat dengan uji normalitas data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov  dan 

uji hubungan menggunakan uji korelasi Pearson Product Moment karena data 

berdistribusi normal. Penelitian ini telah mendapat persetujuan dari Komisi Etik 

Penelitian Kesehatan (FEKP) Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah 
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Surakarta dengan nomor ethical clearance No : 1098/B.1/KEPK-

FKUMS/III/2018. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan di Posyandu wilayah kerja Puskesmas Penumping 

yang merupakan salah satu Puskesmas di Kota Surakarta. Luas wilayah kerja 

Puskesmas Penumping 2,31 km2 dengan jumlah penduduk 23,6 jiwa dan wilayah 

binaan terdiri dari 4 Kelurahan yaitu Kelurahan Penumping, Bumi, Sriwedari dan 

Panularan dengan 27 RW dan 128 RT. Batas wllayah Puskesmas Penumping 

yaitu, sebelah utara adalah Kelurahan Purwosari, sebelah timur adalah Kelurahan 

Kemlayan, sebelah selatan adalah Kelurahan Laweyan dan sebelah barat adalah 

Kelurahan Sondakan. 

      Puskesms Penumping membawahi 28 Posyandu yang tersebar di seluruh 

wilayah. Puskesmas Penumping merupakan salah satu pusat pelayanan kesehatan 

dasar non rawat inap yang memiliki jenis pelayanan meliputi: Unit Gawat Darurat 

(UGD), pelayanan kesehatan lingkungan, pengobatan umum, pelayanan gizi, 

laboratorium dasar, kesehatan gigi, pelayanan kesehatan ibu dan anak serta 

pelayanan keluarga  berencana (KB). Jumlah balita di wilayah kerja Puskesmas 

Penumping sebayak 645 balita, jumlah baduta sebanyak 245 baduta dan jumlah 

baduta yang mengalami stunting sebesar 13,98%.   

 

3.2 Analisis Univariat 

3.2.1 Distribusi Responden berdasarkan Karakteristik Responden 

Penelitian 

Karakteristik responden pada penelitian ini yaitu pendidikan dan pekerjaan 

ibu baduta.  Karakteritik pada baduta dalam penelitian ini adalah asupan zat 

besi, asupan zinc dan status gizi (PB/U). Hasil karakteristik responden 

dapat dilihat pada tabel 1. 
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Tabel 1 

Distribusi Karakteristik Responden  Penelitian 

Karakteristik 

Responden 

Frekuensi Persentase % 

Pendidikan Ibu 

Dasar 

Lanjutan 

Pekerjaan Ibu 

Bekerja  

Tidak Bekerja 

Asupan Zat Besi 

(Baduta) 

Kurang 

Normal 

Lebih 

Asupan zinc 

(Baduta) 

Kurang 

Normal 

Lebih  

Status Gizi  

Stunting  

Tidak Stunting 

 

  13 

40 

 

16 

37 

 

30 

10 

13 

 

27 

13 

13 

 

                      

  17 

  36 

 

24,6 

75,4 

 

30,2 

69,8 

 

56,6 

18,9 

24,5 

 

50,9 

24,5 

24,5 

 

 

32,1 

67,9 

 

      Berdasarkan hasil penelitian ini sebagian besar responden tergolong 

kategori pendidikan lanjutan sebesar 75,4%. Dari 41 ibu badutal terdapat 

2 orang tamat SD, 11 orang tamat SMP, 33 orang tamat SMA dan 7 

orang tamat pergurun tinggi. Hasil penelitian Rozali (2016) menyatakan 

bahwa, tingkat pendidikan ibu akan mempengaruhi sikap dan pola pikir 

ibu dalam memberikan makanan kepada balita. Ibu dengan penidikan 

tinggi akan mencari, memperoleh dan menerima berbagai informasi 
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dalam memilih bahan makanan, mengolah makanan yang sehat dan 

bergizi sehingga kebutuhan nutrisi anak terpenuhi. Hasil penelitian 

Ni’mah dan Muniroh (2015) menyatakan bahwa, tingkat pendidikan ibu 

berhubungan dengan status gizi pada balita. 

 Pada penelitian ini, tingkat pekerjaan responden sebagian besar 

tergolong tidak bekerja sebesar 69,8%. Hasil penelitian ini tidak berbeda 

jauh dengan penelitian Aridiyah et al. (2015) di Kota Semarang yang 

menunjukkan bahwa ibu yang tidak ekerja sebanyak 46,7%. Ibu yang 

tidak bekerja mempunyai waktu yang lebih banyak.Ibu yang tidak 

bekerja akan menyediakan makanan dengan jenis dan jumlah yang tepat. 

Sehingga akan mempengaruhi kualitas pemberian makanan untuk 

mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak balita (Aridiyah et al. 

2015). 

Asupan zat besi pada baduta sebagian besar tergolong kurang yaitu 

sebesar 56,6%. Hasil penelitian Damayanti et al. (2016) menunjukkkan 

bahwa Defisiensi zat besi akan menyebabkan penurunan kekebalan tubuh 

sehingga resiko untuk mengalami penyakit terutama penyakit nfeksi akan 

lebih besar. Timbulnya penyakit infeksi akan menyebabkan anoreksi 

sehingga menghambat pertumbuhan karena menyebabkan penurunan 

intake makanan, menghambat penyerapan zat gizi dan menyebabkan 

hilangnya zat gizi sehingga menimbulkan stunting (Mikhail et al., 2013). 

Asupan zinc sebagian besar baduta tergolong kurang sebesar 50,9%. 

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian Priyono et al. (2016) 

menunjukkan bahwa baduta yang mempunyai asupan zat zinc sebesar 

65,22%. Zinc merupakan zat esensial dalam tubuh yang berkaitan dengan 

metabolisme dalam tulang. Zinc berinteraksi dengan hormon penting 

yang terlibat dalam pertumbuhan tulang seperti somatomedin, 

osteokalsin, testosteron, tiroid dan insulin. Konsentrasi zinc dalam tulang 

lebih tinggi dibandingkan pada jaringan lainnya menunjukan zinc 

merupakan zat yang sangat penting selama tahap pertumbuhan dan masa 

perkembangan anak (Achmadi, 2013). Asupan zinc sebagian besar baduta 
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tergolong kurang sebesar 50,9%.  

Baduta yang mengalami stunting sebesar 32,1%. Penelitian ini 

berbeda dengan penelitian Rukmana   et al. (2016) di Semarang 

menunjukkan bahwa baduta usia 0-24 bulan yang mengalami stunting 

sebesar 18,6%. Stunting pada balita akan berdampak pada saat anak 

sudah sekolah.Prestasi belajar akan menurun atau rendah, tinggi badan 

tidak tumbuh optimal sesuai umur, kemampuan motorik anak akan 

rendah serta meningkatkan risiko terjadinya penyakit degeneratif pada 

usia dewasa (Hoddinot et al., 2013). 

 

3.3 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

 Variabel dalam penelitian ini yaitu asupan zat besi, asupan zinc dan 

status gizi. Karakteristik sampel berdasarkan variabel yang diteliti dapat 

dilihat pada tabel 2 :  

Tabel 2 

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Variabel 
rata-

rata 

std 

Deviasi 

Nilai 

Minimu

m 

Nilai 

Maksimu

m 

Asupan Zat Besi 

(%) 

9,51 6,6 10 21

1 

Asupan Zinc (%) 9,92 8,5 21 24

3 

Status Gizi (PB/U) 0,86 1,41 -3,01               3,38 

  

Tabel 8 menunjukkan bahwa rata-rata asupan zat besi baduta 

tergolong kurang yaitu sebesar 79,51±46,6% dengan nilai minimum 10% 

yang tergolong kategori asupan zat besi defisit dan nilai maksimum 

211% yang tergolong kategori asupan zat besi lebih jika dibandingkan 

dengan kebutuhan baduta sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG).  
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Rata-rata asupan zinc baduta tergolong ringan yatu sebesar 

89,92±58,5% dengan nilai maksimum 243% yang tergolong lebih dan 

nilai minimum 21% yang tergolong kategori defisit jika dibandingkan 

dengan kebutuhan baduta sesuai Angka Kecukupan Gizi (AKG).  

Hasil pemeriksaan status gizi (PB/U) menunjukkan bahwa rata-rata z-

score -0,86±1,41 SD menunjukkan rata-rata z-score tergolong normal, 

nilai minimum sebesar -3,01 SD yang tergolong kategori stunting dan 

nilai maksimum sebesar 3,38 yang tergolong kategori tidak sunting. Hasil 

penelitian ini berbeda dengan penelitian Sundari (2016) menunjukkan 

bahwa rata-rata asupan zat besi sebesar 82,1%, rata asupan zinc sebesar 

52,4% dan rata z-score sebesar -1,25 SD. 

 

3.4 Analisis Bivariat 

3.4.1 Hubungan Asupan Zat Besi dengan Status Gizi Baduta Usia 6-

24 Bulan  

Subyek dengan asupan zat besi kurang, mengalami stunting sebesar 

63,3%. Berdasarkan hasil uji data statistik menggunakan uji korelasi 

pearson product moment diperoleh nilai p=0,382. Hal ini menunjukkan 

bahwa p>0,05 yang berarti tidak ada hubungan asupan zat besi dengan 

status gizi berdasarkan indikator panjang badan menurut umur (PB/U). 

Hal ini tidak jauh berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Kurnia et al, (2014), menunjukkan bahwa balita dengan asupan zat besi 

kurang mengalami stunting sebesar 47,7%. Penelitian ini 

jugasejalandengan penelitian Sundari(2016)menyatakan tidak ada 

hubungan asupan zat besi dengan stunting. 

 Zat besi merupakan microelement yang esensial bagi tubuh. Zat ini 

terutama diperlukn dalam hemopobesis yaitu pembentukan molekul 

hemoglobin (Hb). Apabila jumlah zat besi dalam bentuk simpanan cukup, 

maka kebutuhan untuk pembentukan sel darah merah dalam sumsum 

tulang akan selalu terpenuhi. Akan tetapi jika simpanan zat besi berkurang 



 

10 

 

 

dan jumlah zar besi yang diperoleh dari makanan kurang dari kebutuhan, 

maka akan terjadi ketidakseimbangan zat besi di dalam tubuh (Gropper, 

2009). 

Anak-anak mempunyai risiko mengalami kekurangan besi yang 

menyebabkan simpanan zat besi di sumsum tulang untuk pembentukan 

hemoglobin menjadi tidak adekuat. Keadaan ini disebabkan oleh 

meningkatnya kebutuhan besi pada masa pertumbuhan, berkurangnya 

cadangan besi, dan asupan makanan tidak cukup mengandung besi. 

Sehingga jumlah eritrosit protoporfin bebas meningkat menyebabkan 

produksi eritrosit mikrositik dan nilai hemoglobin turun. Asupan besi yang 

kurang pada anak menghambat pertumbuhan, jika berlangsung dalam 

waktu lama dapat menyebabkan stunting (Amare et al., 2012) 

Pada usia dini, anak yang kekurangan zat besi dapat menyebabkan 

gangguan kognitif dan fisik serta peningkatan risiko kematian. Hal 

tersebut dikarenakan zat besi memegang peran mengedarkan oksigen ke 

semua jaringan tubuh. Jika oksigenasi ke jaringan tulang berkurang, maka 

tulang tidak akan tumbuh secara maksimal sehingga resiko untuk 

mengalami gangguan pertumbuhan atau stunting lebih tinggi (Petry et al,. 

2016). 

 

3.4.2 Hubungan Asupan Zat Besi dengan Status Gizi Baduta Usia 6-

24 Bulan  

Baduta dengan asupan zinc kurang, mengalami stunting sebesar 60%. 

Berdasarkan hasil uji data statistik menggunakan uji korelasi pearson 

product moment diperoleh nilai p=0,027. Hal ini menunjukkan bahwa 

p<0,05 yang berarti ada hubungan asupan zinc dengan indikator status 

gizi. 

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Adhi 

(2016),menunjukkan bahwa ada hubungan asupan zinc dengan PB/U dan 



 

11 

 

 

penelitian lain oleh Dewi dan Nindya (2017) menunjukkan bahwa ada 

hubungan asupan zinc dengan kejadian stunting. 

Sebagian besar ibu baduta pada penelitian ini sudah memberikan 

makanan sumber zinc seperti ikan dan hasil olahannya. Walaupun masih 

dijumpai ibu yang belum memberikan makanan sumber zinc yang cukup. 

Karena kurangnya pengetahuan ibu atau informasi tentang pemilihan 

bahan makanan sumber zat gizi terutama sumber zinc serta ibu tidak 

memberikan ASI yang kaya gizi mikro seperti zinc, kalsium dan zat besi. 

Zinc merupakan zat esensial dalam tubuh yang berkaitan dengan 

metabolisme dalam tulang. Zinc berinteraksi dengan hormon penting yang 

terlibat dalam pertumbuhan tulang seperti somatomedin, osteokalsin, 

testosteron, tiroid dan insulin. Konsentrasi zinc dalam tulang lebih tinggi 

dibandingkan pada jaringan lainnya menunjukan zinc merupakan zat yang 

sangat penting selama tahap pertumbuhan dan masa perkembangan anak 

(Achmadi, 2013) 

Zinc berperan dalam proses pertumbuhan dan perkembangan pada 

balita, zinc membantu melawan infeksi dan membantu kerja hormon 

pertumbuhan. Pada defisiensi zinc, kerja dari hormon pertumbuhan akan 

dihambat (Aridiyah, et al., 2015). 

Defisiensi zinc juga dapat menurunkan respon antibodi yang 

bergantung pada sel T sehingga dapat menyebabkan gangguan imunitas 

dan meningkatkan risiko terkena infeksi. Sehingga mengakibatkan 

penurunan selera makan (anoreksia), malabsorbsi dalam saluran cerna, 

kehilangan nutrien, dan perubahan metabolisme dan jika terjadi pada 

waktu yang lama akan menyebabkan gangguan pertumbuhan (Achmadi, 

2013). 

  

4.PENUTUP 

 Tidak ada hubungan antara asupan zat besi dengan status gizi (PB/U) 

(p=0,382) dan ada hubungan antara asupan zat besi dengan status gizi (PB/U) 
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(p=0,027). Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah memberikan edukasi 

gizi secara efektif untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang 

pentingnya asupan zat besi dan zinc pada baduta. Sehingga dengan adanya 

program penyuluhan gizi yang lebih sering dan berkala dapat mengurangi 

kejadian stunting pada baduta di Puskesmas Penumping Kota Surakarta. 
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