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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Status gizi pada masa kehamilan menjadi periode kritis dimana dapat 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin didalam kandungan. 

Ibu hamil yang memiliki status gizi baik akan berpotensi melahirkan bayi sehat 

dengan ukuran bayi yang lebih besar dibandingkan ibu hamil dengan kondisi 

gangguan gizi seperti kurang energi kronis (Soetjiningsih, 2015). Menurut 

Arisman (2010) menyatakan bahwa apabila pada trimester akhir ibu hamil 

mengalami kekurangan energi kronis, maka menyababkan ibu hamil tersebut 

tidak memiliki cadangan zat gizi adekuat untuk menyediakan kebutuhan saat 

kehamilan, seperti peningkatan volume darah dan perubahan hormon untuk 

pertumbuhan janin sehingga suplai zat gizi pada janin berkurang yang akan 

menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan janin menjadi terhambat dan 

berpotensi bayi lahir dengan BBLR. Bayi yang mengalami BBLR dalam jangka 

panjang akan berdampak gagal tumbuh sehingga sulit mengejar pertumbuhan 

secara optimal. Kegagalan pertumbuhan akan menyebabkan anak mengalami 

stunting (Oktarina, 2012). 

Stunting merupakan salah satu masalah undernutrition atau kekurangan 

gizi pada kelompok usia balita. Berdasarkan Peraturan Mentri Kesehatan 

(2020) menyatakan bahwa indeks PB/U atau TB/U menggambarkan 

pertumbuhan panjang atau tinggi badan anak yang dapat digunakan untuk 

mengidentifikasi anak yang mengalami stunting. Penilaian status gizi anak 

PB/U atau TB/U dalam standar antropometri. 
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Masa balita termasuk kelompok umur yang rawan gizi dan penyakit 

(Khoeroh dan Indriyanti, 2017). Periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) 

akan menjadi periode emas seorang anak untuk tumbuh dan berkembang 

secara optimal, karena pada masa ini seorang anak membutuhkan asupan 

gizi yang cukup (Saudia dan Anggraini, 2018). Seorang anak mengalami 

malnutrisi pada masa 1000 HPK akan berdampak permanen untuk jangka 

panjang yaitu mengalami gangguan pertumbuhan seperti stunting yang akan 

terlihat ketika anak berusia dua tahun. Menurut Suhaimi (2019) menyatakan 

bahwa kebutuhan gizi balita pada usia 24-59 mengalami peningkatan yang 

digunakan untuk proses pertumbuhan. Kebutuhan gizi yang meningkat 

menyebabkan balita lebih rentan mengalami masalah gizi seperti gizi kurang. 

Anak yang mengalami stunting tidak akan memiliki kesempatan untuk 

mengejar ketertinggalan pertumbuhan dan perkembangan dimasa depan 

(Thurow, 2016).  

Menurut Word Health Organization (2020) menyatakan bahwa stunting 

memiliki angka prevalensi tertinggi pada tahun 2018 dibandingkan dengan 

permasalahan gizi lainnya seperti gizi kurang dan obesitas, yaitu 21,95% anak 

usia dibawah umur 5 tahun mengalami stunting. Angka prevalensi yang 

ditetapkan oleh WHO pada tahun 2013 batasan stunting tidak lebih dari 20% 

dalam hal ini angka kejadian stunting di Indonesia masih berada diatas 

ambang batas yang telah ditetapkan oleh WHO (WHO, 2013). Berdasarkan 

hasil Riset Kesehatan Dasar (2018) menyatakan bahwa prevalensi stunting 

pada balita menurut (TB/U) di Indonesia sebesar 30,8%. Prevalensi stunting 

pada balita mengalami penurunan dari yang sebelumnya tahun 2013 sebesar 

37,2%. Menurut Kemenkes RI (2020) menyatakan bahwa meskipun 

prevalensi stunting mengalami penurunan namun berdasarkan angka nasional 
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Rencana Strategi (Renstra) 2020-2024 target nasional penurunan stunting 

sebesar 14 % artinya prevalensi stunting masih diatas dari target nasional. 

Menurut data profil kesehatan kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah tahun 

2019 melaporkan bahwa prevalensi balita stunting sebesar 7,4%, mengalami 

peningkatan sebesar 2,2% dari yang sebelumnya pada tahun 2018 sebesar 

5,2% (Dinkes Jawa Tengah, 2019). 

Menurut Kemenkes RI (2018) menyatakan bahwa stunting pada anak 

yang berusia dibawah 2 tahun akan berdampak pada kesehatan serta tumbuh 

kembang anak, karena pada masa ini anak akan mengalami gangguan 

pertumbuhan dan perkembangan. Dampak pertumbuhan pada anak yang 

mengalami stunting ditandai dengan tinggi badan yang kurang daripada anak 

seusianya (Guide, 2010). Dampak yang ditinjau dari sisi perkembangan yaitu 

penurunan fungsi kognitif dan motorik serta tidak maksimal potensi belajar 

sehingga menyebabkan penurunan prestasi belajar (Solecha, 2018). 

Faktor risiko kejadian stunting meliputi faktor genetik, riwayat berat lahir, 

riwayat penyakit infeksi, riwayat pemberian ASI ekslusif, sosial ekonomi, 

sanitasi lingkungan, dan pola asuh pemberian makan (Kemenkes RI, 2018). 

Balita yang memiliki riwayat BBLR lebih berisiko mengalami stunting karena 

lebih rentan terhadap penyakit menular seperti diare, infeksi saluran 

pernapsan, dan kehilangan nafsu makan dibandingkan anak-anak dengan 

berat lahir normal, karena bayi BBLR dengan asupan makan yang tidak 

tercukupi akan berpengaruh terhadap sistem imunitas tubuh dan balita akan 

mudah terkena penyakit infeksi sehingga akan menghasilkan pertumbuhan 

fisik yang tidak optimal (Rahman dkk, 2016). Menurut Kusmawati (2019) 

menyatakan bahwa anak dengan BBLR memiliki risiko mengalami stunting. 

Bayi yang lahir dengan berat kurang dari rata-rata (< 2500 gram) 
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kemungkinan memiliki panjang badan yang tidak sesuai. Bayi yang lahir 

dengan panjang badan lahir normal bila panjang bayi tersebut berada pada 

panjang 48-52 cm, jika Panjang badan bayi < 48 cm dapat mengalalami risiko 

stunting (Kemenkes RI, 2017). 

Bayi lahir dengan BBLR sulit mengejar ketertinggalan pada awal 

pertumbuhan. Pertumbuhan yang tertinggal akan menyebabkan anak menjadi 

stunting (Oktarina, 2012). Berat Badan Lahir Rendah merupakan predictor 

penting dalam kesehatan dan kelangsungan hidup bayi yang baru lahir dan 

berhubungan dengan risiko tinggi pada anak (Kemenkes RI, 2010). 

Berdasarkan hasil penelitian Supriyanto, dkk (2017) menyatakan bahwa ada 

hubungan antara BBLR dengan kejadian stunting ditunjukkan dengan hasil uji 

statistik chi-square diperoleh nilai p = 0,000 (OR = 6,16; CI 95% 3,007 hingga 

12,656) artinya bayi dengan BBLR memiliki faktor risiko 6,16 kali lebih besar 

terkena stunting dibandingkan dengan balita yang lahir dengan berat badan 

normal. Sejalan dengan penelitian Murti (2020) menyatakan bahwa terdapat 

hubungan BBLR dengan kejadian stunting pada balita usia 2-5 tahun nilai OR 

0,056 yang artinya BBLR memiliki faktor risiko 0,056 dapat menyebabkan 

kejadian stunting. Penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian Alba dkk 

(2021) menyatakan bahwa hasil uji statistik chi-square diketahui nilai p value 

0,000 artinya ada hubungan riwayat BBLR dengan kejadian stunting. 

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2021) persentase 

balita yang mengalami BBLR di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 sebanyak 

4,8%. Hasil survei pendahuluan di Desa Tepisari memiliki jumlah persentase 

balita stunting paling tinggi dari 17 Desa yang berada di Kecamatan Polokarto, 

yaitu sebesar 9,3% balita yang mengalami stunting di Desa Tepisari. 

Berdasarkan adanya balita yang mengalami BBLR dan prevalensi angka 
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stunting tertinggi di Desa Tepisari, maka peneliti ingin melakukan penelitian 

mengenai hubungan riwayat BBLR dengan kejadian stunting pada anak balita 

di Desa Tepisari Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 

B. Masalah Penelitian 

Apakah terdapat hubungan riwayat BBLR dengan kejadian stunting pada 

anak balita di Desa Tepisari Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan riwayat BBLR dengan kejadian stunting pada 

anak balita di Desa Tepisari Kecamatan Polokarto Kabupaten 

Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik anak balita di Desa Tepisari 

Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 

b. Mendeskripsikan riwayat BBLR pada anak balita di Desa Tepisari 

Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 

c. Mendeskripsikan stunting pada anak balita di Desa Tepisari 

Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 

d. Menganalisis hubungan riwayat BBLR dengan kejadian stunting 

pada anak balita di Desa Tepisari Kecamatan Polokarto Kabupaten 

Sukoharjo. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pihak Puskesmas Polokarto 

Data yang diperoleh dapat menjadi sumber informasi bagi tenaga 

kesehatan di Puskesmas, terutama ahli gizi dalam perencanaan program 

penanggulangan masalah stunting pada balita. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi serta edukasi gizi kepada ibu balita mengenai 

stunting dan riwayat BBLR. 

3. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk 

mengembangankan penelitian selanjutnyaa. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini mencangkup pembahasan mengenai riwayat 

BBLR dengan kejadian stunting pada balita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


