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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

 

      Indonesia adalah negara berkembang yang masih mempunyai berbagai 

masalah tentang gizi, diantara lain yaitu status gizi lebih dan kurang. Menurut 

Riskesdas 2013, masih banyak balita yang terlahir berat badan lahir rendah 

(BBLR) dan mengalami gizi kurang tinggi badan menurut umur (TB/U).  Jumlah 

balita stunting masih menjadi masalah gizi balita apabila presentase balita 

pendek lebih dari 20%. Prevalensi balita pendek di Indonesia menempati urutan 

tertinggi ke 5 stunting dan termasuk masalah kesehatan yang harus ditangani 

(WHO, 2010). Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 data stunting 

berjumlah 37,2% dan mengalami penurunan pada tahun 2018 berdasarkan hasil 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 dengan jumlah data stunting 29,9% 

yang terdiri 17,7% pendek dan 12,8% sangat pendek, untuk daerah provinsi 

Jawa Tengah data stunting berjumlah 30,8% dan Desa Mojorejo Kabupaten 

Sukoharjo data stunting tahun 2017 berjumlah 39,32% (Kemenkes, 2018). 

Stunting dimulai sejak sebelum kelahiran disebabkan karena gizi ibu 

selama kehamilan buruk, pola makan yang buruk, kualitas makanan juga yang 

buruk, dan frekuensi menderita penyakit. Seseorang dikatakan stunting apabila 

nilai Z-Score tinggi badan menurut umur (TB/U) <-2SD. Stunting juga 

berhubungan dengan perkembangan kognitif, produktivitas yang rendah dan 

berperawakan pendek (WHO, 2010). Masalah gizi stunting pada umumnya 

terjadi karena kurangnya pola konsumsi makan, faktor utama yang 

mempengaruhi stunting pada balita yaitu kurangnya memperhatikan pola 
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pemberian makan yang tidak teratur, pemberian makan tidak sesuai dengan 

usia, pemilihan bahan makanan yang kurang tepat, variasi makan yang kurang 

memperhatikan keanekaragaman dan tidak memperhatikan kebutuhan 

kandungan gizi. Kurangnya memperhatikan kebutuhan gizi dapat mengakibatkan 

kurangnya asupan zat gizi didalam tubuh, seperti rendahnya asupan protein 

didalam tubuh dapat mempengaruhi pertumbuhan pada balita dan 

mengakibatkan stunting. Oleh karena itu kejadian stunting bisa dicegah dengan 

memperhatikan pola konsumsi makan serta memperhatikan kandungan zat-zat 

gizi (Andriani, 2014). 

Pola pemberian makan pada anak balita perlu diperhatikan kandungan 

gizi serta kebutuhan yang diperlukan karena pola pemberian makan berperan 

sangat penting sebagai penunjang pertumbuhan. Pola pemberian makan yang 

kurang memperhatikan kebutuhan anak balita dapat mengalami defisiensi 

asupan didalam tubuh dapat mengakibatkan anak balita lebih mudah mengalami 

penyakit infeksi dengan frekuensi yang lebih sering yang berakibat menganggu 

proses pertumbuhan anak balita bahkan yang menjadi faktor penyebab stunting. 

Penyakit infeksi tidak hanya disebabkan karena pola pemberian makan yang 

salah namun dapat disebabkan karena kurangnya memperhatikan higiene 

sanitasi anak balita. Faktor tersebut dapat dicegah dengan memperhatikan pola 

pemberian makan yang sesuai dengan kebutuhan anak balita dan menjaga 

higiene sanitasi anak balita maupun makanan yang akan di konsumsi. Hal 

tersebut dapat mengurangi risiko terjadinya stunting pada anak balita (Purwani, 

2013). 

Hasil penelitian pendahuluan di Desa Klumprit tahun 2018 yang 

dilaksanakan di 3 posyandu dengan jumlah 66 balita dan diantaranya 49 balita 
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tidak mengalami stunting sedangkan 25,75% mengalami stunting. Diketahui 

kemungkinan faktor penyebab stunting adalah kurangnya variasi makan dan 

kurang memperhatikan zat gizi karena ibu balita rata – rata hanya memberikan 

lauk protein nabati dibuktikan dengan hasil kuisioner pola konsumsi makan 

sebesar 47% dan faktor penyebab stunting juga disebabkan oleh penyakit infeksi 

seperti diare dan infeksi saluran pernafasan (ISPA) yang timbul karena 

rendahnya kesadaran ibu balita kurang memperhatikan kebersihan anak, seperti 

tidak mencuci tangan anak sebelum memegang atau menjamah makanan 

menjadi faktor terjadinya penyakit infeksi dibuktikan dengan hasil kuisioner 

penyakit infeksi sebesar 58%. 

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti ingin melakukan penelitian 

mengenai “Gambaran Pola Pemberian Makan, Penyakit Infeksi, dan Kejadian 

Stunting pada Anak Balita di Desa Mojorejo Kecamatan Bendosari Kabupaten 

Sukoharjo?” 

B. Rumusan Masalah 

          Berdasarkan latar belakang tersebut maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu “Bagaimana gambaran pola pemberian makan, penyakit 

infeksi, dan kejadian stunting pada anak balita di Desa Mojorejo Kecamatan 

Bendosari Kabupaten Sukoharjo?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pola pemberian makan dan penyakit infeksi pada kejadian stunting. 

2. Tujuan Khusus 

a. Dapat menganalisis pola pemberian makan pada anak balita stunting. 

b. Dapat menganalisis pola pemberian makan pada anak balita non stunting. 



4 
 

c. Dapat menganalisis penyakit infeksi yang terkait pada anak balita stunting. 

d. Dapat menganalisis penyakit infeksi yang terkait pada anak balita non 

stunting. 

e. Menganalisis pola pemberian makan anak balita terhadap kejadian stunting            

di Desa Mojorejo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. 

f. Menganalisis penyakit infeksi anak balita terhadap kejadian stunting          

di Desa Mojorejo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ibu Balita: Memperluas pengetahuan dan informasi ibu balita 

mengenai pola pemberian makan dan penyakit infeksi dengan stunting. 

2. Bagi Dinas Kesehatan : Meningkatkan informasi tentang stunting sehingga 

dapat memberikan program untuk mencegah dan menanggulangi masalah 

stunting. 

3. Bagi Peneliti : Dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama masa 

perkuliahan serta menambah ilmu pengetahuan dan wawasan dalam 

mengidentifikasi faktor-faktor yang berhubungan dengan stunting pada 

balita. 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini memberikan gambaran mengenai pola 

pemberian makan, penyakit infeksi, dan kejadian stunting pada Anak Balita        

di Desa Mojorejo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo. 

 


