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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Baduta atau disebut dengan bawah dua tahun termasuk kedalam 

kelompok anak usia 0-24 bulan yang tergolong kedalam kelompok usia emas. 

Pada masa ini anak memerlukan asupan zat gizi seimbang baik dari segi jumlah 

maupun kualitasnya untuk mencapai berat badan dan tinggi badan yang optimal. 

Perkembangan dan pertumbuhan di masa baduta menjadi faktor keberhasilan 

pertumbuhan dan perkembangan anak dimasa yang akan datang (Kemenkes RI, 

2018). Berdasarkan standar antropometri Penilaian Status Gizi Anak yang 

tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 2 tahun 

2020, anak baduta yang mengalami stunting adalah anak dengan nilai z-score 

indeks PB/U kurang dari -2SD dan sangat pendek bila nilai z-score indeks PB/U 

atau TB/U kurang dari -3SD (Kemenkes RI, 2020). 

Di Indonesia, prevalensi stunting pada baduta mengalami penurunan 3% 

dari 32,9% di tahun 2013 menjadi 29,9% di tahun 2018. Target penurunan stunting 

pada baduta di tahun 2019 telah memenuhi target RPJMN yakni 28%. Namun 

demikian, beberapa provinsi di wilayah Indonesia Timur, terutama yang 

menduduki angka stunting (usia 0-23 bulan) tertinggi yaitu Sulawesi Barat sebesar 

37,1%, perlu mendapatkan perhatian lebih (Kemenkes RI, 2019). 

Wilayah Indonesia khususnya bagian timur memiliki penduduk yang lebih 

sedikit daripada Indonesia bagian Barat dan Tengah, tetapi memiliki derajat 
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kesehatan yang paling rendah. Hal ini dapat disebabkan oleh rata-rata tingkat 

sosial ekonomi masyarakat yang rendah, akses pelayanan kesehatan primer yang 

masih sulit, sumber daya manusia (petugas kesehatan) yang masih rendah, dan 

sumber makanan tinggi zat gizi yang masih belum bervariasi karena kondisi 

geografis yang sulit (Kemenkes RI, 2019). 

Pencegahan stunting bermula pada upaya pemenuhan gizi sejak 1000 

hari pertama kehidupan atau sejak masa konsepsi hingga bayi berusia dua tahun. 

Sejak lahir hingga enam bulan pertama, asupan gizi bayi dapat dipenuhi dari ASI 

sehingga WHO merekomendasikan pemberian ASI saja tanpa makanan/ 

minuman lain pada periode ini, atau sering disebut sebagai ASI eksklusif (World 

Health Organization, 2011). Hal ini dikarenakan ASI memiliki kandungan gizi yang 

sangat lengkap untuk mencukupi kebutuhan tumbuh kembang anak 

(Hikmahrachim et al., 2020). Setelah bayi berusia enam bulan, ASI tetap diberikan 

hingga anak berusia 2 tahun dan disertai dengan pemberian makanan 

pendamping ASI yang adekuat (World Health Organization, 2011) 

ASI eksklusif memiliki banyak manfaat bagi bayi. Selain memiliki 

kandungan gizi yang lengkap, ASI juga dapat meningkatkan daya tubuh agar 

terhindar dari penyakit infeksi, meningkatkan kecerdasan mental dan emosional, 

mengurangi risiko obesitas, dan peningkatan ikatan dengan Ibu (Daly et al., 2014).  

Sampe et.al. (2020) dan Lestari, Dwihestie (2020) dalam penelitiannya 

menunjukkan bahwa pemberian ASI eksklusif berhubungan dengan penurunan 

risiko kejadian stunting pada baduta (OR: 61; CI: 21-174). Namun demikian, hasil 
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ini tidak sejalan dengan penelitian Rambitan et al., (2014) yang menyimpulkan 

bahwa kedua variabel tersebut tidak memiliki hubungan yang signifikan. 

Selain ASI eksklusif terdapat hal-hal lain yang dapat mempengaruhi 

kejadian stunting yaitu pemenuhan kebutuhan asupan nutrisi bagi Ibu hamil, pola 

makan, edukasi mengenai pola asuh orang tua, menyediakan dan memastikan 

akses terhadap air bersih dan sanitasi, pembangunan jamban dan MCK, serta 

memperbanyak fasilitas kesehatan di lingkungan yang sulit akses (Kemenkes RI, 

2018) 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan dengan 

menggunakan desain penelitian yang sama yaitu case control, diketahui bahwa 

hubungan diantara kedua variabel masih belum konsisten sehingga diperlukan 

untuk analisis yang lebih mendalam terutama pada wilayah Indonesia bagian 

Timur yang memiliki angka stunting tertinggi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk 

melakukan analisis menggunakan pendekatan literature review dengan judul 

Literature Review: Hubungan Pemberian ASI Eksklusif dengan Kejadian Stunting 

pada Anak Baduta di Wilayah Indonesia bagian Timur. 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ASI Eksklusif berhubungan dengan kejadian stunting pada anak usia 

bawah dua tahun di wilayah Indonesia Timur? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum:  

Menganalisis hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian 

stunting pada baduta di wilayah Indonesia bagian timur. 

2. Tujuan khusus: 

a. Mendeskripsikan prevalensi pemberian ASI eksklusif pada baduta di 

wilayah Indonesia bagian timur 

b. Mendeskripsikan kejadian stunting pada baduta di wilayah Indonesia 

bagian timur 

c. Menganalisis hubungan antara pemberian ASI eksklusif dengan kejadian 

stunting pada anak baduta di wilayah Indonesia bagian timur. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Penelitian Selanjutnya 

Review artikel yang dilakukan diharapkan dapat menambah literatur/ referensi 

mengenai ASI eksklusif dan kejadian stunting pada baduta khususnya di 

wilayah Indonesia bagian timur.  

2. Pemangku Kebijakan 

Sebagai salah satu sumber informasi terkait cakupan dan pola pemberian ASI 

eksklusif dan kejadian stunting yang nantinya dapat menjadi masukan untuk 

program percepatan penurunan stunting, khususnya di wilayah Indonesia 

bagian timur. 


