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PANJANG BADAN LAHIR DAN ASI EKSKLUSIF BALITA USIA 6-36 
BULAN STUNTING DAN NON STUNTING DI DESA BOLON 

KECAMATAN COLOMADU (STUDI PREVALENSI) 

Abstrak 
Prevalensi Balita Pendek di wilayah kerja Puskesmas Colomadu 1 yaitu 8,7% dan 
sangat pendek sebesar 1,1% pada tahun 2019. Kejadian stunting dan non stunting 
dipengaruhi faktor panjang badan lahir dan pemberian ASI Eksklusif. Panjang 
badan lahir bersifat irreversible, sehingga panjang badan lahir yang tidak optimal 
dapat mempengaruhi keterlambatan petumbuhan dan sulit mengejar 
pertumbuhannya. Tujuan Penelitian ini yaitu, untuk mengetahui studi prevalensi 
panjang badan lahir dan pemberian ASI Ekslusif balita usia 6-36 bulan stunting 
dan non stunting di Desa Bolon Kecamatan Colomadu. Jenis penelitian yang 
digunakan yaitu deskriptif. Jumlah sampel diambil dari jumlah populasi sebanyak 
83 sampel, 38 sampel untuk kelompok stunting dan 45 sampel untuk kelompok 
non stunting. Pengambilan data dengan menggunakan data sekunder yang 
diperoleh dari data kohort laporan bidan desa tahun 2019. Hasil penelitian 
menunjukan bahwa kejadian non stunting di Desa Bolon memiliki presentase 
tinggi sebesar 54,2% dibandingkan stunting sebesar 45,8%, namun presentase 
stunting masih diatas target RPJMN 2020 sebesar 24,1%. Rata-rata panjang badan 
lahir balita di Desa Bolon sebesar 49,10 cm yang termasuk dalam kategori 
normal, namun terdapat nilai minimal 40 cm yang termasuk kategori sangat 
pendek dan nilai maksimal 52 cm. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa terdapat 
balita dengan panjang badan lahir normal mengalami stunting sebesar 86,8 dan 
balita dengan panjang badan lahir pendek terdapat balita yang non stunting 
sebesar 8,9%. Menurut pemberian ASI Eksklusif terdapat balita yang 
mendapatkan ASI Eksklusif mengalami stunting sebesar 76,3% dan balita yang 
tidak diberi ASI Eksklusif berstatus non stunting sebesar 37,8%. Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah kejadian stunting di Desa Bolon termasuk kategori tinggi. 
Hasil penelitian ini terdapat angka minimal panjang badan lahir di Desa Bolon 
yang masih dalam kategori sangat rendah. Selain itu, terdapat temuan bahwa 
balita dengan panjang badan lahir normal sebagian besar mengalami stunting dan 
terdapat balita dengan panjang badan lahir pendek berstatus non stunting. 
Pemberian ASI Eksklusif juga terdapat temuan bahwa balita yang diberi ASI 
Eksklusif Sebagian besar mengalami stunting dan terdapat balita yang tidak diberi 
ASI Eksklusif berstatus non stunting. 

Kata Kunci: ASI Eksklusif, Panjang Badan Lahir, Stunting 

Abstract 
The prevalence of short toddlers in the working area of the Colomadu 1 Health 
Center is 8.7% and very short at 1.1% in 2019. The incidence of stunting and non-
stunting is influenced by the length of the birth body and exclusive breastfeeding. 
The length of the birth body is irreversible, so that the length of the birth body that 
is not optimal can affect growth delays and it is difficult to catch up with growth. 
The purpose of this study was to determine the prevalence study of birth length 
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and exclusive breastfeeding for stunting and non-stunted toddlers aged 6-36 
months in Bolon Village, Colomadu District. This type of research was 
descriptive. The number of samples was taken from a total population of 83 
samples, 38 samples for the stunting group and 45 samples for the non-stunting 
group. Data collection using secondary data were obtained from the 2019 village 
midwife report cohort data. The results showed that the incidence of non-stunting 
in Bolon Village had a high percentage of 54.2% compared to stunting of 45.8%, 
but the percentage of stunting was still above the 2020 RPJMN target of 24.1%. 
The average birth length of toddlers in Bolon Village is 49.10 cm which was 
included in the normal category, but there was a minimum value of 40 cm which 
was included in the very short category and a maximum value of 52 cm. There 
were toddlers with normal birth length who were stunted by 86.8 and toddlers 
with short birth length there were toddlers who were not stunted by 8.9%. 
According to exclusive breastfeeding, there were toddlers who get exclusive 
breastfeeding experience stunting by 76.3% and toddlers who were not given 
exclusive breastfeeding have non-stunted status by 37.8%. Handling stunting 
needed to be done, such as optimally providing additional food, giving MPASI 
given according to the needs and age of toddlers. Hygiene and sanitation needed 
to be considered in the processing and presentation of MPASI. 

Keyword: Birth Body Length, Exclusive Breastfeeding, Stunting. 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia saat ini masih menghadapi beberapa permasalahan gizi yang berdampak 

pada kualitas sumber daya manusia (Kemenkes,2016). Status gizi seseorang 

tergantung dari asupan gizi dan kebutuhannya, jika asupan gizi dan kebutuhan 

tubuhnya seimbang, maka akan menghasilkan status gizi baik. Sebaliknya, status 

gizi yang buruk, menimbulkan kerusakan jaringan dan permasalahan gizi lainnya 

yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi. Kekurangan asupan zat gizi seperti 

energi protein dapat bersifat akut, kronis, serta akut dan kronis. Kekurangan zat 

gizi kronis salah satunya yaitu stunting (Aries et al., 2012). Masalah gizi stunting 

menggambarkan status gizi kurang yang bersifat kronis, keadaan ini disebabkan 

adanya malnutrisi asupan zat gizi kronis. WHO mempresentasikan balita normal 

atau non stunting apabila memiliki nilai z-score tinggi badan menurut umur (-2) - 

(+2) standar deviasi apabila balita memiliki nilai z-score <-2 standar deviasi (SD) 

balita dapat dikatakan stunting (WHO,2014). 

       Prevalensi kejadian balita dengan stunting pada tahun 2019 menurut WHO 

terdapat 54,3% anak stunting di Asia, 39,9% di Afrika, dan 3,26 % di wilayah 
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Amerika Latin (UNICEF, WHO, World Bank, 2020). Di Indonesia berdasarkan 

hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018, terdapat 37,2% balita yang 

mengalami stunting dan terjadi penurunan pada tahun 2019 menjadi 27,67% 

menurut Study Status Gizi Balita (SSGBI) (Kemenkes 2019). Walaupun 

mengalami penurunan keadaan ini masih diatas batas yang dianjurkan WHO yaitu 

20% (Teja, 2019). Berdasarkan Riskesdas Jawa Tengah 2017 prevalensi stunting 

di Provinsi Jawa Tengah sebesar 28.5% pada tahun 2017 (Kemenkes, 2017). 

Angka ini meningkat pada tahun 2019 yang mencapai 33,3% (Kemenkes, 2019). 

Prevalensi stunting di Kabupaten Karanganyar pada tahun 2018 sebesar 13,8% 

dan mengalami penurunan pada tahun 2019 menjadi 6,3%. Menurut data sekunder 

prevalensi Balita Pendek di wilayah kerja Puskesmas Colomadu 1 yaitu 8,7 % dan 

sangat pendek sebesar 1,1% pada tahun 2019, ini merupakan pencapaian yang 

baik bagi Dinas Kesehatan Karanganyar namun dibalik itu stunting masih menjadi 

salah satu masalah gizi yang dipantau perkembangannya (Dinkes Jateng, 2019). 

Prevalensi pemberian ASI Eksklusif di Provinsi Jawa tengah sebesar 54,4% tahun 

2017 dan mengalami peningkatan tiap tahunnya sebesar 65,6% tahun 2018 dan 

66% pada tahun 2019, serta prevalensi ASI Eksklusif di Kabupaten Karanganyar 

pada tahun 2019 sebesar 64,1% (Dinkes Jateng, 2019). 

       Berdasarkan penelitian Nugraheni et al., (2020) dengan menggunakan Data 

Pemantauan Status Gizi (PSG) Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 didapatakan 

hasil balita normal memiliki persentase lebih tinggi 81,5% dibandingkan balita 

stunting sebesar 18,5%. Penelitian lain di Pucang Gading Jawa Tengah dari 193 

balita yang menjadi sampel terdapat 62,7% balita normal dan 37,3% balita 

stunting (Khasanah et al., 2020). Penelitian ini memiliki angka stunting yang 

tinggi dimana masih diatas target RPJMN tahun 2020 sebesar 24,1%. Hasil 

tersebut juga sejalan dengan penelitian di Kartasura dimana persentase balita 

normal 52,6% dan stunting sebesar 47,4% (Fitriana et al., 2021). Penelitian di 

Kendal menunjukkan bahwa balita yang normal memiliki presentase pemberian 

ASI Eksklusif lebih besar 29,2% dibanding yang stunting16,7% 

(Meilyasari,2014). Penelitian di daerah Pati bertolak belakang dengan penelitian 
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tersebut dimana presentase pemberian ASI Eksklusif lebih besar pada balita 

stunting sebesar 86,2% dibandingkan balita normal 72,4% (Anugraheni, 2012).  

       Pertumbuhan anak dikatakan normal atau mengalami stunting mulai terlihat 

pada anak usia dua tahun.  Beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian stunting 

diantaranya yaitu faktor langsung dan tidak langsung, Faktor langsung 

diantaranya, berat badan lahir, panjang badan lahir, usia kehamilan, pola asuh ibu, 

asupan gizi dan penyakit. Adapun faktor tidak langsung yang mempengaruhi 

stunting adalah keadaan sosio–ekonomi, pengetahuan, dan pendidikan (UNICEF, 

2012). Faktor langsung panjang badan lahir merupakan gambaran pertumbuhan 

linear bayi pada masa kehamilan. Bayi dengan panjang badan lahir normal jika ≥ 

48 cm, apabila kurang dari nilai tersebut dapat dikatakan bayi memiliki panjang 

badan lahir pendek (Kemenkes, 2013). Balita dengan panjang badan lahir pendek 

lebih berisiko mengalami kejadian stunting dibandingan balita dengan panjang 

badan lahir normal. Bayi dengan panjang badan lahir pendek akan mengalami 

proses pertumbuhan yang lambat, hal ini disebabkan komposisi tubuh balita 

normal dan pendek yang berbeda. Bayi dengan panjang badan normal dapat 

tumbuh sesuai umurnya dengan mudah dibandingkan bayi pendek, dimana bayi 

pendek lebih membutuhkan asupan gizi yang tinggi untuk mengejar 

pertumbuhannya. Kekurangan zat gizi pada balita dengan panjang badan pendek 

yang terjadi secara terus menerus akan menyebabkan balita mengalami malnutrisi 

dan stunting (Meilyasari dan Isnawati, 2014).  

       Faktor lain yang berkaitan dengan kejadian stunting adalah pemberian ASI 

pada balita. Balita yang tidak mendapatkan ASI selama minimal 6 bulan memiliki 

resiko tinggi mengalami kejadian stunting (Fikadu, et al., 2014). Air susu ibu 

(ASI) Eksklusif adalah pemberian ASI sedini mungkin setelah persalinan dan 

tidak diberi makanan maupun minuman tambahan lainnya, sampai bayi berumur 6 

bulan dan dapat diteruskan hingga umur 2 tahun dengan penambahan zat gizi 

melalui MPASI. Pemberian ASI Eksklusif pada bayi secara teratur akan 

mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Pertumbuhan yang 

optimal dapat dilihat dari penambahan berat badan, tinggi badan, ataupun lingkar 

kepala, sedangkan perkembangan yang optimal dapat dilihat dari adanya 
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peningkatan kemampuan motorik, psikomotorik dan Bahasa (Safitri Amalia dan 

Dwi Anggraeni, 2018).  Rendahnya pengetahuan Ibu terhadap asupan nutrisi 

balita khusunya pemberian ASI Eksklusif berisiko mengalami stunting. ASI 

Eksklusif mengandung beragam zat gizi diantaranya protein dan antibodi, 

kandungan ini dapat mempertahankan kesehatan balita dan terhindar dari penyakit 

infeksi. Penyakit Infeksi dapat menyebabkan peningkatan kebutuhan energi, 

apabila tidak diberikan asupan sesuai kebutuhan akan mengalami malnutrisi dan 

stunting (Paramashanti, et al, 2015).  

       Perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal, 

merupakan dampak dari stunting. Kemampuan kognitif, motorik maupun verbal 

merupakan kemampuan anak dalam berfikir, melakukan penalaran, 

berkomunikasi, dan kemampuan menguasai pengetahuan umum, dimana 

kemampuan ini mendukung anak menjadi Sumber Daya Manusia yang 

berkualitas. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan bedaya saing dapat 

meningkatkan perkembangan dan perekonomian bangsa. Sedangkan pada balita 

stunting mengalami penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, dan 

peningkatan kejadian penyakit infeksi yang menyebabkan penurunan kualitas 

belajar. Beberapa dampak stunting tersebut merupakan ancaman bagi masa depan 

Indonesia. Oleh karena itu, faktor-faktor yang berkaitan dengan stunting perlu 

ditindaklanjuti secara serius supaya tercipta sumber daya manusia yang kompeten 

baik di tingkat nasional maupun internasional (Kemenkes, 2016). 

       Berdasarkan uraian masalah diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian studi prevalensi panjang badan lahir dan ASI Eksklusif balita usia 6-36 

bulan stunting dan non stunting di Desa Bolon Kecamatan Colomadu Kabupaten 

Karanganyar. 

2. METODE 

Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif, menggambarkan karakteristik 

variabel independen yaitu, panjang badan lahir dan pemberian ASI Eksklusif 

dengan variabel dependen kejadian stunting pada balita usia 6-36 bulan. 

Penelitian ini telah mendapatkan izin dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan 
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(KEPK) Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan 

nomor 3748/B.1/KEPK-FKUMS/X/2021. Penelitian dilakukan di Desa Bolon, 

dengan data yang digunakan berupa data sekunder. Data sekunder yang diambil 

ialah balita usia 6-36 bulan. Data sekunder diperoleh dari data kohort balita tahun 

2019 Desa Bolon. Terdapat ketidaklengkapan data sekunder shingga dari total 

pupulasi 506 balita hanya 83 data balita saja yang dapat diolah. Terdapat 38 balita 

stunting dan 45 non stunting. Analisis data dilakukan secara deskriptif, diolah dan 

disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi antar variabel. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristi Responden 

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tabel distribusi karakteristik responden 

berdasarkan matching umur dan jenis kelamin yang diuraikan sebagai berikut: 

Tabel 1. Karakteristik Subjek Penelitian 
Variabel Frekuensi Persen (%) 

6-12 Bulan 19 22.9 
13-24 Bulan 30 36,1 
25-36 Bulan 34 41 
Total 83 100 
Laki-laki  37 44,6 
Perempuan 46 55.4 
Total 83 100 
Sumber: Data Sekunder 2019 

Responden yang terdapat dalam penelitan ini yaitu balita dengan umur 6-59 bulan, 

yang dikategorikan menjadi tiga golongan umur yaitu umur 6-12 bulan, 13-24 

bulan dan 25-36 bulan. Distribusi responden menurut umur dapat dilihat pada 

tabel 2. 

Tabel 2. Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 
Umur 

(Bulan) 
Kejadian Stunting 

Stunting Non Stunting 
N (%) N (%) 

6-12 Bulan 11 29 8 17,8 
13-24 Bulan 11 29 19 42,2 
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25-36 Bulan 16 42 18 40 
Total 38 100 45 100 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa umur balita yang mengalami kejadian stunting 

sebagian besar berumur 25-36 bulan dengan persentase 42%, sedangkan pada 

balita non stunting 40%. Usia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

kejadian stunting. Hasil tersebut mirip dengan hasil penelitian di Sukabumi 

dimana balita berusia 24-35 bulan memiliki risiko lebih besar mengalami 

pertumbuhan terlambat dengan presentase (Ilahi, 2017). Hasil penelitian Wahdah 

et al. (2015) menyatakan bahwa subjek yang menderita stunting lebih banyak 

ditemukan pada subjek yang berumur antara 25-36 bulan dengan persentase 

57,9% dibandingkan yang tidak stunting 42,1%.  

       Semakin bertambahnya umur, balita memiliki risiko lebih besar 

mengalami stunting karena anak tidak mampu mengejar ketertinggalan 

pertumbuhan (Paramashanti, 2015). Peningkatan risiko ini dipengaruhi oleh 

asupan nutisi balita. Pada umur yang semakin bertambah, ASI akan digantikan 

oleh makanan padat. Selain itu, frekuensi dan jenis makanan balita disamakan 

dengan makanan keluarga. Pemberian MPASI yang terlalu dini dan tidak tepat 

dapat meyembabkan gangguan pencernaan pada balita. Selain itu bertambahnya 

usia membuat anak lebih aktif diluar rumah sehingga mudah terkena penyakit 

infeksi (Adeba, et al,2014). Penyakit infeksi dapat menurunkan napsu makan, 

mengganggu absorbsi zat gizi, meningkatkan kebutuhan metabolik yang dapat 

memicu terjadinya malnutrisi. Apabila kondisi ini berlangsung dalam waktu lama 

dapat mingkatkan risiko terjadinya stunting (Aridiyah, et al,2015). 

Tabel 3. Distribusi Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin Kejadian Stunting 

Stunting Non Stunting 
N (%) N (%) 

Laki-laki 22 57,9 15 33,3 
Perempuan 16 42,1 30 66,7 
Total 38 100 45 100 
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Hasil tabel 3 menunjukkan bahwa responden dengan stunting sebagian besar 

berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 57,9%, sedangkan presentase non 

stunting 33,3%. Responden berjenis kelamin perempuan lebih banyak yang tidak 

mengalami stunting dengan presentase 66,7%, sedangkan stunting memiliki 

presentase 42,1%. Hal ini sejalan dengan penelitian di Ethiophia menyatakan 

bahwa stunting terjadi di sebagian besar balita berjenis kelamin laki-laki (Asfaw 

M et al,2015). Penelitian lain di Semarang menunjukkan bahwa anak laki-laki 

lebih banyak yang stunting dengan presentase 58,5% dibandingkan non stunting 

54,7%, sedangkan pada anak perempuan lebih banyak yang tidak mengalami 

stunting sebesar 45,3% dibandingkan dengan yang stunting sebesar 41,5% 

(Rachim dan Pratiwi, 2017). Kejadian ini disebabkan perkembangan motorik 

kasar pada anak laki-laki lebih cepat dan membutuhkan energi yang banyak 

dibandingkan anak perempuan (Ana, 2018). Selain itu, pada anak perempuan 

lebih banyak memiliki jaringan lemak, sedangkan anak laki-laki memiliki lebih 

banyak jaringan otot, secara metabolik jaringan otot lebih aktif sehingga 

membutuhkan energi yang lebih banyak dengan demikian anak laki-laki dan 

perempuan yang memiliki tinggi badan, berat badan, dan umur yang sama 

memiliki komposisi yang berbeda. Pemenuhan asupan pada balita berpengaruh 

pada tumbuh kembangnya, oleh karena itu asupan pada balita harus di berikan 

secara tepat agar anak terhindar dari malnutrisi dan stunting (F Christin et al., 

2018 

3.2 Studi Prevalensi Kejadian Stunting 

Stunting merupakan kondisi kekurangan gizi yang disebabkan oleh asupan gizi 

kurang yang terjadi dalam jangka panjang. Stunting dapat diukur menggunakan 

tabel z-score berdasarkan panjang badan menurut umur kurang dari -2 SD. Studi 

prevalensi kejadian stunting di Desa Bolon Kecamatan Colomadu dapat dilihat 

pada tabel 4. 

Tabel 4. Studi Prevalensi Kejadian Stunting 
Kejadian Stunting Frekuensi Persen (%) 

Stunting 38 45,8 
Non Stunting 45 54,2 
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Total 83 100 
Tabel 4 menunjukan bahwa kelompok non stunting memiliki persentase yang 

lebih besar yaitu 54,2%, sedangkan kelompok stunting 45,8%. Walaupun 

kelompok non stunting memiliki persentase yang lebih tinggi, namun persentase 

kelompok stunting masih diatas batas normal yang dianjurkan WHO yaitu 20% 

(Teja, 2019). Sementara itu target RPJMN tahun 2020 sebesar 24,1% dimana 

penelitian ini menunjukkan hasil yang masih tinggi. Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian di Surakarta, terdapat balita stunting 34,3% dan non stunting 65,7%, 

dimana presentase stunting termasuk kategori tinggi (Apriani, 2018)  

       Faktor yang berkontribusi terjadinya stunting antara lain status gizi ibu yang 

buruk, penyakit infeksi dan pemberian ASI Eksklusif yang tidak adekuat. Selain 

itu Bayi dengan BBLR juga memiliki risiko tinggi mengalami stunting. Bayi 

BBLR dan anak stunting akan sulit mengejar pertumbuhan. Gagal tumbuh atau 

stunting akan berdampak pada postur tubuh anak, kemampuan sensorik motorik 

dan pola piker anak yang lambat. Hal ini dapat diatasi dengan pemberian Asupan 

seperti ASI Eksklusif dan MPASI secara tepat, membiasakan PHBS, serta 

memantau tumbuh kembang anak secara teratur(Paramashanti, et al, 2015). 

3.3 Gambaran Panjang Badan Lahir 

Panjang badan lahir menggambarkan pertumbuhan linear bayi selama dalam 

kandungan. Bayi yang dilahirkan memiliki panjang badan lahir normal bila 

panjang badan bayi tersebut berada pada panjang 48-52 cm (Kemenkes RI, 2013). 

Gambaran panjang badan lahir dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 5. Gambaran Panjang Badan Lahir 
Variabel N Mean Minimal Maksimal Standar 

Devisiasi 

Panjang 
Badan 
Lahir (cm) 

83 49,10 40 52 2.016 

Tabel 5 menunjukan bahwa panjang badan lahir memiliki rata-rata 49,10 cm 

dengan minimal panjang badan lahir 40 cm dan maksimal 52 cm. Hasil rata-rata 

panjang badan lahir ini termasuk dalam kategori nomal. Penelitian lain di Pati 

memiliki hasil yang sama dimana rata-rata panjang badan lahir balita 49 cm 

dengan nilai minimal 43 cm dan maksimal 52 cm (Anugraheni dan Martha, 2012). 
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Sejalan dengan penelitian di Kendal rata-rata panjang badan lahir balita 

didapatkan hasil 49 cm, nilai minimal 43 cm dan maksimal 52 cm. Nilai minimal 

penelitian ini 40 cm yang dapat dikatakan sangat rendah dibandingkan penelitian 

terdahulu (Meilyasari, 2014). Keadaan ini dianggap cukup parah sehingga perlu 

perhatian khusus.  

       Panjang badan lahir pendek terjadi karena dalam kandungan pertambahan 

panjang badan akan bertumbuh dan berkembang dengan plastisitas yang tinggi 

terhadap perubahan lingkungan, sehingga bila terjadi ketidakstabilan maka tidak 

dapat kembali ke keadaan semula. Kekurangan gizi pada bayi selama masa 

kandungan menyebabkan terjadinya reaksi penyesuaian pada janin berupa 

perlambatan pertumbuhan dengan pengurangan jumlah dan pengembangan sel 

tubuh seperti sel otak dan sel organ lainnya (Bappenas, 2012). 

3.4 Studi Prevalensi Pemberian ASI Eksklusif 

ASI dibutuhkan dalam masa pertumbuhan bayi, ASI secara Eksklusif diberikan 

kepada bayi sampai umur 6 bulan untuk memenuhi kebutuhan gizinya. Studi 

prevalensi stunting berdasarkan pemberian ASI Eksklusif dapat dilihat pada tabel 

6.  

Tabel 6. Studi Prevalensi Pemberian ASI Eksklusif 
Variabel Frekuensi Persen (%) 

Non ASI Eksklusif 26  31,3 

ASI Eksklusif 57 68,7 
Total 83 100 

Tabel 6 Menunjukkan bahwa kelompok ASI Eksklusif memiliki persentase lebih 

besar yaitu 68,7%. Sedangkan pada kelompok non ASI Eksklusif dengan 31,3%. 

Target persentase pemberian ASI Eksklusif menurut RPJMN tahun 2020 

sebanyak 40% dimana hasil penelitian ini telah memenuhi target. Hasil ini sejalan 

dengan penelitian di Brebes dimana balita yang mendapatkan ASI Eksklusif lebih 

banyak 58,1% dibandingkan yang tidak Eksklusif sebanyak 41,9% (Izah et al., 

2020). Penelitian di Bandung Barat juga memiliki hasil yang sama dimana balita 

yang mendapatkan ASI Eksklusif memiliki presentase 67,3% dibandingkan yang 

tidak ASI Eksklusif 32,7% (Nursyamsiah et al., 2021). Pemberian ASI Eksklusif 
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di Desa Bolon sudah baik, ASI Eksklusif perlu diberikan kepada balita untuk 

mendukung tumbuh kembangnya. ASI menggandung mineral utama kalsium yang 

berfungsi untuk pertumbuhan otot dan rangka pada balita (Roche ML et al., 

2016). 

3.5 Studi Prevalensi Panjang Badan Lahir pada Balita Stunting dan Non 

Stunting 

Panjang lahir dipengaruhi oleh pemenuhan nutrisi selama dalam kandungan. Bayi 

dikatakan memiliki panjang badan lahir normal apaba memiliki panjang badan 

lagir 48-51 (Kemenkes RI, 2013). Analisis Panjang Badan Lahir pada balita 

stunting dan non stunting dapat dilihat pada tabel 7. 

Tabel 7. Studi Prevalensi Panjang Badan Lahir pada balita stunting dan non 
stunting 

Panjang Badan Lahir Kejadian Stunting 

Stunting Non Stunting 

N (%) N (%) 
 Pendek 
(< 48 cm) 

5 13,2 4 8,9 

Normal 
(> 48 cm) 

33 86,8 41 91,1 

Total 38 100 45 100 
 

Menurut Tabel 7 didapatkan bahwa balita dengan panjang badan lahir pendek ada 

yang tidak mengalami stunting sebesar 8,9% selain itu ditemukan balita dengan 

panjang badan lahir normal mengalami stunting sebesar 86,8%.  Hasil ini sejalan 

dengan penelitian di Kendal bahwa terdapat balita dengan panjang badan lahir 

pendek yang tidak mengalami stunting sebersar 4,2% dan balita dengan panjang 

badan lahir normal mengalami stunting sebesar 58,3%. Penelitian di Pati juga 

memiliki hasil yang sama dimana persentase pada balita dengan panjang badan 

lahir normal mengalami stunting sebesar 55,2% (Anugraheni dan Martha, 2012).  

       Secara teori, panjang badan lahir memiliki hubungan dengan kejadian 

stunting. Pada balita dengan panjang badan lahir rendah memiliki risiko lebih 

tinggi mengalami gangguan tumbuh (growth faltering) dibandingkan balita 
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dengan panjang badan lahir normal. Selain itu anak dengan panjang badan lahir 

pendek memiliki system imun yang lebih rendah dibandingkan anak dengan 

panjang badan lahir normal, sehingga anak dengan akan mudah terinfeksi 

penyakit yang mengakibatkan bayi mengalami malnutrisi dan stunting (Ilahi, 

2017).  

       Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan teori tersebut dimana sebagian 

besar balita dengan panjang badan lahir normal mengalami kejadian stunting dan 

terdapat balita dengan panjang badan lahir pendek tidak mengalami stunting. Hal 

ini dapat terjadi apabila dalam pemenuhan zat gizi bayi setelah lahir tidak optimal, 

sehingga walaupun bayi memiliki panjang badan lahir yang normal masih berisiko 

mengalami kejadian stunting (Anugraheni dan Martha, 2012). Keadaan ini sejalan 

dengan keterangan bidan Desa Bolon bahwa masih terdapat balita yang 

mendapatkan asupan yang kurang dari kebutuhan hariannya. Selain itu masih 

terdapat pemahaman yang salah pada ibu balita dalam pemberian MPASI yang 

telalu dini dan masih terdapat balita yang sering mengalami diare.  

       Pemberian ASI Eksklusif yang tidak optimal dan MPASI dini menjadi faktor 

yang berkaitan dengan kejadian ini. ASI Eksklusif dapat mengurangi risiko 

stunting. ASI mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan bayi untuk memenuhi 

kebutuhan gizi di 6 bulan pertamanya. Selain itu dalam ASI terdapat mineral 

utama kalsium yang berfungsi untuk pertumbuhan otot dan rangka. MPASI dini 

dapat memicu terjadinya infeksi pencernaan, dikarenakan ketidaksiapan organ 

pencernaan dalam mencerna makanan yang lebih padat. Selain itu penyakit infeksi 

yang sering terjadi pada balita selain diare yaitu ISPA. Terjangkitnya penyakit 

infeksi dapat menghambat penyerapan zat gizi yang dibutuhkan balita dalam masa 

pertumbuhan sehingga mengalami pertumbuhan yang lambat dan stunting 

(Anugraheni dan Martha, 2012). 

3.6 Studi Prevalensi ASI Eksklusif pada Balita Stunting dan Non Stunting 

ASI atau Air Susu Ibu merupakan makanan yang baik diberikan pada bayi setelah 

lahir. ASI secara Eksklusif diberikan pada bayi selama 6 bulan tanpa cairan dan 

makanan tambahan lainnya serta dapat dilanjutkan hingga 2 tahun pemberian. 
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Analisis ASI Eksklusif pada balita stunting dan non stunting dapat dilihat pada 

tabel 8. 

Tabel 8. Studi Prevalensi ASI Eksklusif pada Balita Stunting dan Non 
Stunting 

ASI Eksklusif Kejadian Stunting 

Stunting Non Stunting 

N (%) N (%) 
Non ASI Eksklusif 9 23,7 17 37,8 
ASI Eksklusif 29 76,3 28 62,2 
Total 38 100 45 100 

Hasil tabel 8 didapatkan hasil bahwa terdapat balita non ASI Eksklusif yang 

tidak mengalami stunting dengan presentase 37,8% dibandingkan yang stunting 

sebesar 23,7%. Sedangkan, balita yang mendapatkan ASI Eksklusif mengalami 

stunting sebesar 76,3% dibandingkan yang tidak stunting 62,2%. Hasil ini sejalan 

dengan penelitian di Banyumas dimana balita yang tidak diberi ASI Eksklusif 

lebih banyak yang memiliki panjang badan normal dengan presentase 76,9% 

dibandingkan yang stunting 63,6%. Balita yang mendapatkan ASI Eksklusif lebih 

banyak yang mengalami stunting dengan persentase 36,4% dibandingkan yang 

normal 23,1% (Dewi dan Mu’minah, 2020). Hasil ini berbeda dengan penelitian 

di Karangroto dimana Persentase balita yang tidak diberi ASI Eksklusif lebih 

banyak yang mengalami stunting sebesar 44,8% dibandingkan yang tidak stunting 

28,4%. Sedangkan pada balita yang diberi ASI Eksklusif memiliki presentase 

stunting sebesar 55,2% dan 71,6% non stunting (Khasanah et al, 21).  

Pemberian ASI Eksklusif selama 6 bulan dapat menghasilkan pertumbuhan 

yang optimal. Pemberian ASI Eksklusif berkaitan dengan terjadinya stunting 

karena ASI mengandung zat antibodi yang dapat menjaga asupan terpenuhi dan 

berguna bagi kesehatan bayi. Pemberian ASI Eksklusif yang tidak optimal 

cenderung mengakibatkan bayi lebih mudah terkena penyakit infeksi seperti diare 

(Meilyasari dan Muflihah, 2014). Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan 

teori tersebut dimana lebih banyak balita yang mendapatkan ASI Eksklusif 

mengalami stunting dan balita yang tidak diberi ASI Eksklusif banyak yang 

berstatus gizi normal (non stunting). Hal ini dapat terjadi berkaitan dengan pola 
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asuh. Pola asuh merupakan praktik yang dilakukan oleh pengasuh seperti ibu, 

ayah, nenek, kakek atau orang lain dalam pemeliharaan kesehatan, pemberian 

makanan, dan pemberian stimulasi yang dibutuhkan dalam tumbuh kembang 

anak. Pemberian dan kualitas makan bayi bergantung pada pengetahuan dan 

pendidikan ibu. Pola asuh yang kurang tepat seperti pemberian makanan yang 

kurang tepat, tidak memperhatikan gizi yang diberikan dan pemberian asupan 

dengan frekuensi yang rendah dapat menyebabkan anak tidak mendapatkan gizi 

yang optimal dan dapat meyebabkan gangguan pertumbuhan seperti stunting. 

Selain itu hasil dari penelitian ini juga didapatkan temuan bahwa terdapat balita 

yang tidak ASI Eksklusif memiliki status gizi normal atau tidak stunting. Keadaan 

ini dapat terjadi apabila asupan balita melalui pengganti ASI Eksklusif diberikan 

secara optimal dan tidak menimbulkan masalah pencernaan. Pemilihan asupan 

susu formula pengganti ASI juga perlu dipertimbangkan dengan baik karena 

sistem pencernaan bayi masih sangat sensitif. Pemilihan susu formula yang 

kurang tepat dapat berdampak terjadinya gangguan pencernaan pada balita. (Putri, 

2020). 

ASI merupakan sumber asupan terbaik bagi anak, selain itu komposisi ASI 

sesuai untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemberian ASI secara 

optimal diberikan selama 6 bulan dan dapat di teruskan hingga 2 tahun dengan 

makanan pendamping MPASI. Semakin lama waktu pemberian ASI akan 

mempengaruhi komposisi gizi ASI. Begitu juga tidak dilakukannya pemberian 

ASI atau tidak eksklusif akan berpengaruh pada pemenuhan asupan pada anak 

Setelah usia 6 bulan, pemberian ASI perlu didampingi oleh MPASI karena 

pemberian ASI saja sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi bayi.  Selain itu, 

pemberian MPASI juga harus diberikan secara adekuat baik secara kualitas dan 

kuantitas. MPASI terlalu dini dapat meningkatkan risiko stunting. Pada masa awal 

kehidupan pencernaan bayi belum terbentuk secara optimal (Paramashanti, et al, 

2015).  

Menurut penjelasan Bidan Desa Bolon terdapat beberapa Ibu yang 

memberikan MPASI terlalu dini hal ini disebabkan persepsi yang salah dimana 

anak gemuk itu sehat dan lucu. Keadaan ini memicu Ibu memberikan MPASI 
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lebih awal, walaupun penyuluhan seringkali dilakukan namun presepsi tersebut 

sulit dihapuskan dari lingkungan bermasyarakat. Pemberian MPASI yang kurang 

tepat menimbulkan ketidaksiapan pencernaan bayi dalam menerima makanan 

dalam bentuk padat yang berakibat terjadinya infeksi pencernaan. Infeksi pada 

pencernaan dapat menggangu penyerapan zat gizi. Penyerapan yang terganggu 

menghampat pertumbuhan dan perkembangan bayi, sehingga berisiko mengalami 

stunting dan gangguan malnutrisi lainnya (Meilyasari dan Muflihah, 2014). Selain 

itu, menurut keterangan Bidan Desa Bolon balita yang mengalami stunting akan 

mendapatkan program khusus yaitu diberikan biskuit dan tambahan susu formula 

SGM. Program ini hanya diberikan kebada balita yang mengalami stunting dan di 

berikan setiap bulan pada saat penimbangan, selain itu balita akan dipantau 

pertumbuhan dan perkembangannya oleh kader posyandu dan Ibu balita di 

berikan penyuluhan berkaitan tentang asupan anak balitanya.  

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian tentang gambaran panjang badan lahir dan ASI 

Eksklusif balita usia 6-36 bulan stunting dan non stunting di Desa Bolon 

Kecamatan Colomadu dapat disimpulkan bahwa karakterisitik balita yang 

mengalami stunting sebagian besar berumur 25-36 bulan sebesar 42%, sedangkan 

non stunting pada umur 13-24 bulan sebesar 42,2%. Karakteristik jenis kelamin 

sebagian besar balita laki-laki mengalami stunting 57,9% sedangkan non stunting 

33,3% dan balita perempuan sebagian besar non stunting 66,7% sedangkan 

stunting 42,2%. Kejadian non stunting di Desa Bolon memiliki presentase tinggi 

sebesar 54,2% dibandingkan stunting sebesar 45,8%, namun presentase stunting 

masih diatas target RPJMN 2020 sebesar 24,1%. Rata-rata panjang badan lahir 

balita di Desa Bolon sebesar 49,10 cm yang termasuk dalam kategori normal, 

namun terdapat nilai minimal 40 cm yang termasuk kategori sangat pendek dan 

nilai maksimal 52 cm. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa terdapat balita 

dengan panjang badan lahir normal mengalami stunting sebesar 86,8 dan balita 

dengan panjang badan lahir pendek terdapat balita yang non stunting sebesar 

8,9%. Menurut pemberian ASI Eksklusif terdapat balita yang mendapatkan ASI 
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Eksklusif mengalami stunting sebesar 76,3% dan balita yang tidak diberi ASI 

Eksklusif berstatus non stunting sebesar 37,8%. 
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