
1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

       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 

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% 
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menurut Studi 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 didapatkan 

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 
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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 persentase pemberian ASI 

Eksklusif lebih besar 29,2% dibanding yang stunting 16,7% (Meilyasari, 2014). 

Penelitian di daerah Pati bertolak belakang dengan penelitian tersebut dimana 

persentase 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 
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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 

peningkatan kemampuan motorik, psikomotorik dan Bahasa (Safitri Amalia dan 

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

balita khususnya pemberian ASI Eksklusif berisiko mengalami stunting. ASI 

Eksklusif mengandung berbagai 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 
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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 berdaya 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. 

B. Masalah Penelitian  

       Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti dapat mendeskripsikan 

permasalahan yakni “Bagaimana studi prevalensi panjang badan lahir dan 

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

Bolon?  

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan umum 
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       Tujuan Penelitian ini yaitu, untuk mengetahui studi prevalensi panjang 

badan lahir dan pemberian ASI Eksklusif balita usia 6-36 bulan stunting dan 

non stunting di Desa Bolon Kecamatan Colomadu.  

2. Tujuan khusus 

1. Mendeskripsikan karakteristik responden penelitian  

2. Mendeskripsikan kejadian stunting pada balita usia 6-36 bulan di Desa 

Bolon Kecamatan Colomadu 

3. Mendeskripsikan panjang badan lahir pada balita usia 6-36 bulan di Desa 

Bolon Kecamatan Colomadu 

4. Mendeskripsikan ASI Eksklusif pada balita usia 6-36 bulan di Desa Bolon 

Kecamatan Colomadu 

5. Mendeskripsikan panjang badan lahir pada balita usia 6-36 bulan stunting 

dan non stunting di Desa Bolon Kecamatan Colomadu 

6. Mendeskripsikan pemberian ASI Eksklusif pada balita usia 6-36 bulan 

stunting dan non stunting di Desa Bolon Kecamatan Colomadu 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Ibu Balita  

       Hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan atau informasi pada 

ibu tentang panjang badan lahir dan ASI Eksklusif pada balita usia 6-36 bulan 

terhadap kejadian stunting dan non stunting di Desa Bolon Kecamatan 

Colomadu. 

2. Bagi Peneliti Lain 
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       Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan panjang badan 

lahir dan ASI Eksklusif pada balita usia 6-36 bulan stunting dan non stunting. 

3. Bagi Instalasi Kesehatan 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dan referensi untuk 

mempermudah para pembuat kebijakan Dinas Kesehatan setempat dalam 

meningkatkan cakupan gizi balita terkait panjang badan lahir dan pemberian 

ASI Eksklusif pada balita usia 6-36 bulan stunting dan non stunting, serta 

dapat dijadikan bahan evaluasi program kesehatan khususnya kesehatan ibu 

dan balita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




