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HUBUNGAN RIWAYAT BERAT BADAN LAHIR RENDAH DENGAN 
KEJADIAN STUNTING PADA ANAK BALITA DI DESA TEPISARI 

KECAMATAN POLOKARTO KABUPATEN SUKOHARJO 
 

Abstrak 
Stunting merupakan salah satu masalah kekurangan gizi pada kelompok usia 
balita. Stunting dapat dipengaruhi oleh BBLR. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan riwayat BBLR dengan kejadian stunting pada anak balita di 
Desa Tepisari Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian 
dengan pendekatan cross-sectional diikuti dengan data retrospektif. Sampel 
penelitian balita berusia 24-59 bulan yang diambil secara simple random sampling 
sebanyak 53. Data usia balita diambil dengan wawancara kuisioner, data riwayat 
BBLR diambil dari laporan posyandu tahunan serta data kejadian stunting diukur 
melalui tinggi badan dan usia dengan indeks z-score TB/U. Analisis hubungan 
riwayat BBLR dengan kejadian stunting menggunakan Uji Pearson Product 
Moment. Balita di Desa Tepisari termasuk sebagian besar termasuk kategori pra-
sekolah 36-60 (52,8%) dan berjenis kelamin laki-laki (56,6%), sedangkan ibu 
balita sebagian besar termasuk kategori dewasa awal 26-35 tahun (60,4%), 
berpendidikan rendah (66%), dan sebagai Ibu Rumah Tangga (77,4%). Balita di 
Desa Tepisari sebagian besar balita tidak memiliki riwayat BBLR (94,3%) dan 
sebagian besar balita tidak mengalami stunting (71,7%). Uji statistik 
menunjukkan nilai (p=0,892) sehingga tidak ada hubungan riwayat BBLR dengan 
kejadian stunting. Tidak ada hubungan riwayat BBLR dengan kejadian stunting di 
Desa Tepisari Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 

Kata Kunci: Balita, BBLR, stunting, 24-59 bulan. 

 
Abstract 

Stunting is one of the problems of malnutrition in the toddler age group. Stunting 
can be affected by LBW. This study aimed to determine the correlation between 
LBW history and the incidence of stunting in children under five in the Tepisari 
Village, Polokarto District, Sukoharjo Regency. A cross-sectional strategy was 
used in this study, followed by retrospective data. Simple random sampling was 
used to select 53 toddlers aged 24 to 59 months for the study.  The age of children 
under the age of five was determined by questionnaire interviews, the history of 
LBW was obtained from the yearly posyandu report, and the incidence of stunting 
was determined using the TB/U z-score index. The Pearson Product Moment Test 
was used to examine the link between LBW history and the incidence of stunting . 
Toddlers in Tepisari Village are mostly in the pre-school category 36-60 (52.8%) 
and are male (56.6%), while mothers of toddlers are mostly in the early adult 
category 26-35 years old (60.4%), have had little education (66.6%), and work as 
housewives (77.4 percent ). The majority of toddlers in Tepisari Village do not 
have a history of LBW (94.3%) and do not experience stunting (71.7%). There 
was no correlation between a history of LBW and the incidence of stunting, 
according to the statistical test (p = 0.892). There was no correlation between the 
history of LBW and the incidence of stunting in Tepisari Village, Polokarto 
District, Sukoharjo Regency.  

Keywords: Toddler, 24-59 months, LBW, stunting. 
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1. PENDAHULUAN 

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, balita dikatakan stunting apabila hasil pengukuran berada 

dalam ambang batas (z-score) -3 SD sampai dengan <- 2 SD termasuk dalam 

kategori pendek (stunted) dan <-3 SD dalam kategori sangat pendek (saverely 

stunted). 

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 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). 
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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) 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). 

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 stunting tertinggi di 

Desa Tepisari, maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai hubungan 

riwayat BBLR dengan kejadian stunting pada balita usia 24-59 bulan di Desa 

Tepisari Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan desain penelitian 

pendekatan cross-sectional diikuti dengan data retrospektif atau data yang sudah 

lampau, yaitu riwayat BBLR. Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Desa  Tepisari 
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Kecamatan  Polokarto  Kabupaten  Sukoharjo. Waktu  penelitian  ini  dilaksanakan 

pada tanggal 11‐15 Oktober 2021. Sampel pada penelitian ini yaitu balita usia 24‐

59  bulan  di  Desa  Tepisari  Kecamatan  Polokarto  Kabupaten  Sukoharjo  yang 

memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi yang berjumlah 53.  Pengambilan sampel 

dalam penelitian  ini  secara proportional  random  sampling melalui perhitungan 

dari  5  posyandu  yang  ada  di  Desa  Tepisari.  Alat  ukur  yang  digunakan  yaitu 

microtoise  untuk mengukur  tinggi  badan  balita  dengan  ketelitian  0,1  cm  dan 

kuisioner data responden. 

Data usia balita diambil dengan wawancara kuisioner, data riwayat BBLR 

diambil dari laporan posyandu tahunan serta data kejadian stunting diukur melalui 

tinggi badan dan usia dengan indeks z-score TB/U. Uji normalitas data dengan 

menggunakan uji Kolmogrov-Smirnov. Berdasarkan uji normalitas data diperoleh 

hasil bahwa data riwayat BBLR berdistribusi normal (p=0,054) dan data kejadian 

stunting berdistribusi normal (p=0,986), maka dilakukan uji Parametik dengan Uji 

Pearson Product Moment dengan SPSS for windows versi 20. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Karakteristik Subjek Penelitian 

Gambaran karakteristik subjek penelitian dapat dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 1 Karakteristik Subjek Penelitian 
Karakteristik Subjek Jumlah (n) Persentase (%) 

Usia Balita   
Batita (24-36 bulan) 25 47,2 
Pra-sekolah (>36-60 bulan) 28 52,8 
Jenis Kelamin   
Laki-laki 30 56,6 
Perempuan 23 43,4 
Usia Ibu   
Remaja akhir (17-25 tahun) 4 7,5 
Dewasa awal (26-35 tahun) 32 60,4 
Dewasa akhir (36-45 tahun) 17 32,1 
Pendidikan Ibu   
Rendah 35 66,0 
Tinggi 18 34,0 
Pekerjaan Ibu   
IRT 41 77,4 
Buruh 5 9,4 
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Petani 2 3,8 
Karyawan Swasta 1 1,9 
Karyawan Pabrik 2 3,8 
Penjahit 2 3,8 

  

 Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar balita termasuk 

dalam kategori usia pra-sekolah (36-60 bulan) yaitu sebanyak (52,8%), proses 

pertumbuhan pada usia 2-3 tahun cenderung mengalami perlambatan sehingga 

balita memiliki peluang yang lebih rendah untuk mengejar pertumbuhan 

dibandingkan ketika berusia 0-2 tahun (Sugiyono, 2015).  Sebagian besar balita 

berjenis kelamin laki-laki (56,6%), anak laki-laki rentan terhadap malnutrisi 

daripada anak perempuan karena bentuk tubuh laki-laki lebih besar sehingga 

membutuhkan asupan nutrisi yang banyak, apabila asupan tidak tercukupi dalam 

jangka waktu lama akan mempengaruhi pertumbuhannya (Hidayat dan Pinatih, 

2017).  

Usia ibu sebagian besar termasuk dalam kategori dewasa awal 26-35 tahun 

(60,4%), usia ibu 20-35 tahun merupakan usia matang yang memiliki 

kesungguhan dalam merawat anak tetapi dalam kenyataan masih terdapat ibu 

yang belum paham dan belum menerapkan pengasuhan yang baik khususnya 

dalam pemilihan makanan yang tepat untuk anak (Hayyudini dkk, 2017). Tingkat 

pendidikan ibu sebagian besar memiliki pendidikan yang rendah (66,0%), tingkat 

Pendidikan ibu memiliki pengaruh terhadap kesehatan keluarga, selain itu 

pendidikan ibu juga mempengaruhi pola asuh pada anak karena ibu sebagai 

pembina pertama terhadap kesehatan anak, pengelola makanan dalam keluarga 

serta memiliki peran peting dalam meningkatkan status gizi anggota keluarga 

(Noviyanti dkk, 2020). Sebagian besar pekerjaan ibu tidak bekerja atau sebagai 

Ibu Rumah Tangga (77,4%), Pekerjaaan ibu mempengaruhi kemampuan daya beli 

bahan pangan, karena ibu yang bekerja berpengaruh terhadap kondisi pendapatan 

ekonomi keluarga. Kondisi ekonomi yang baik ibu dapat memenuhi kebutuhan 

gizi pada anak, terutama pada masa tumbuh kembangnya sehingga asupan nutrisi 

pada anak akan terpenuhi dengan baik. Meningkatnya pendapatan akan 

meningkatkan peluang untuk membeli pangan dengan kualitas baik (Kawulusan 

dkk, 2019). 
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3.2 Gambaran Riwayat BBLR pada Balita 

Riwayat BBLR diukur dengan sampel balita berusia 24-59 bulan. Distribusi 

riwayat BBLR di Desa Tepisari Kecamatan Polokarto dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2 Distribusi Riwayat BBLR pada Balita 
Riwayat BBLR Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak BBLR 50 94,3 
BBLR 3 5,7 
Total  53 100 

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar balita tidak memiliki 

riwayat BBLR (94,3%). Menurut Kemenkes (2010) menjelaskan bahwa BBLR 

merupakan salah satu gambaran malnutrisi mencakup ibu yang kekurangan gizi 

jangka panjang, kondisi kesehatan yang buruk ketika pada masa kehamilan. 

BBLR menjadi predictor penting dalam kesehatan dan kelangsungan hidup bayi 

yang baru lahir serta berhubungan dengan resiko tinggi pada anak. Dampak balita 

yang mengalami BBLR pada masa dewasa akan memiliki ukuran antropometri 

yang kurang (Swathma, 2016). 

3.3 Gambaran Kejadian Stunting 

Kejadian stunting diukur dengan sampel balita berusia 24-59 bulan. Distribusi 

kejadian stunting di Desa Tepisari Kecamatan Polokarto dapat dilihat pada Tabel 

3. 

Tabel 3 Distribusi Kejadian Stunting pada Balita 
Kejadian Stunting Jumlah (n) Persentase (%) 

Tidak Stunting 38 71,7 
Stunting 15 28,3 

Total  53 100 
Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar tidak mengalami 

stunting (71,7%). Kejadian stunting dipengaruhi oleh status gizi ibu sejak 

kehamilan atau sebelum kehamilan, karena stunting merupakan masalah gizi 

kronis sehingga status gizi ibu sebelumnya akan berpengaruh terjadinya stunting 

(Paramashanti dkk, 2017). Terhambatnya pertumbuhan anak menjadi dampak dari 

penurunan berat badan dalam jangka waktu lama akibat dari kekurangan asupan 

energi sebagai pemenuhan gizi yang membantu pertumbuhan anak (Kemenkes, 

2016).  
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3.4 Hubungan Riwayat BBLR dengan Kejadian Stunting 

Riwayat BBLR diperoleh dari data sekunder laporan Posyandu 2020 yang berisi 

data berat lahir bayi. Hasil analisis riwayat BBLR dengan kejadian stunting di 

Desa Tepisari Kecamatan Polokarto dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4 Hubungan Riwayat BBLR dengan Kejadian Stunting 
Variabel Minimum Maksimum Rata-rata Std. 

Deviasi 
p-

value* 
Riwayat 
BBLR 

2,30 4,70 3,00 0,42 

0,892 
Kejadian 
Stunting 

-3,05 1,00 -1,31 0,952 

*) Uji Pearson Product Moment 

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa kejadian stunting nilai minimal z-score 

sebesar -3,05 artinya balita termasuk dalam kategori stunting, sedangkan nilai 

maksimal z-score sebesar 1,00 artinya balita termasuk dalam kategori status gizi 

normal dengan rata-rata nilai z-score yaitu -1,31 menunjukan terdapat 

kecenderungan bahwa balita di Desa Tepisari termasuk dalam kategori status gizi 

normal. Riwayat BBLR pada balita di Desa Tepisari nilai minimal berat lahir 2,30 

gram artinya balita termasuk dalam kategori BBLR, sedangkan nilai maksimal 

4,70 gram termasuk dalam kategori berat lahir normal dengan rata-rata berat lahir 

yaitu 3,00 gram. Hal ini menunjukan terdapat kecenderungan bahwa balita di 

Desa Tepisari rata-rata lahir dengan berat badan normal. 

Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan Uji Pearson Product 

Moment antara riwayat BBLR dengan kejadian stunting diperoleh nilai (p=0,892) 

artinya nilai (p >0,05), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara 

riwayat BBLR dengan kejadian stunting. Distribusi frekuensi kejadian stunting 

berdasarkan riwayat BBLR dapat dilihat dari tabulasi silang pada Tabel 5. 

Tabel 5 Distribusi Frekuensi Kejadian Stunting  Berdasarkan Riwayat BBLR 
Riwayat 
BBLR 

Kejadian Stunting Total 
Stunting Tidak Stunting n (%) 

 n (%) n (%)   

Tidak BBLR 13 26% 37 74% 50 100% 

BBLR 2 66,7% 1 33,3% 3 100% 
 

Berdasarkan Tabel 5, menunjukkan bahwa balita stunting yang memiliki 

riwayat BBLR lebih banyak dibandingkan dengan balita yang tidak stunting yaitu 
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66,7%, sedangkan jumlah balita stunting yang tidak memiliki riwayat BBLR 

sebanyak 26% menunjukkan terdapat kecenderungan bahwa balita stunting lebih 

banyak dialami oleh balita yang memiliki riwayat BBLR. Berdasarkan hasil 

penelitian meskipun tidak ada hubungan riwayat BBLR dengan kejadian stunting, 

persentase tertinggi masih terdapat kejadian stunting dialami oleh balita yang 

memiliki riwayat BBLR, artinya riwayat BBLR juga berkonstribusi terhadap 

kejadian stunting. Menurut Kemenkes RI (2016) menyatakan bahwa balita dengan 

BBLR akan membawa risiko kematian, gangguan pertumbuhan dan 

perkembangan anak yang dapat menyebabkan anak menjadi pendek jika tidak 

tertangani dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian berat lahir pada umumnya 

terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang, sehingga dampak 

dari BBLR berupa gagal tumbuh. Bayi dengan BBLR akan sulit mengejar 

ketertinggalan pertumbuhan diawal yang menyebabkan anak tersebut akan 

mengalami stunting (Oktarina, 2012). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Kusmawardhani dkk (2019) menyatakan bahwa hasil uji statistik diperoleh nilai p 

value 0,209 artinya nilai p > 0,05 (OR 4,8; CI 95% 0,53 hingga 42,57), maka 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara riwayat BBLR dengan 

kejadian stunting. Adapun menurut penelitian Komalasari dkk (2020) menyatakan 

bahwa hasil uji statistik diperoleh nilai p value 0,743 artinya nilai p >0,05 (OR 

1,00; CI 95% 0,53 hingga 42,57), maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan antara riwayat BBLR dengan kejadian stunting, meskipun hasil 

penelitian tidak ada hubungan nilai OR 1,00 yang berarti bahwa balita BBLR 

memiliki risiko 1 kali lebih tinggi untuk mengalami kejadian stunting 

dibandingkan dengan balita yang tidak mengalami BBLR. 

Menurut Kemenkes RI (2018) menyatakan bahwa banyak faktor penyebab 

stunting seperti faktor genetik, riwayat penyakit infeksi, riwayat pemberian ASI 

ekslusif, sosial ekonomi, sanitasi lingkungan, dan pola asuh pemberian makan. 

Berdasarkan hasil penelitian BBLR bukan menjadi satu-satunya faktor penyebab 

stunting. Faktor lain yang dapat menyebabkan stunting, yaitu kecukupan 

pemberian ASI eksklusif, pendapatan ekonomi keluarga, pengetahuan ibu tentang 

gizi (Setiawan, dkk., 2018). BBLR juga dipengaruhi oleh beberapa faktor ibu 
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seperti usia ibu ketika hamil, riwayat gizi ibu hamil, asuhan ANC, kurangnya 

perawatan selama kehamilan, sanitasi tempat tinggal yang buruk, dan asupan 

makan yang tidak memadai (Hartiningrum dan Fitriyah, 2018). Menurut 

penelitian yang dilakukan oleh Zahriany (2017) menjelaskan bahwa stunting 

sebagian besar ditemukan pada keluarga yang memiliki penghasilan yang rendah, 

balita yang memiliki riwayat penyakit infeksi, dan dipengaruhi oleh pemberian 

ASI eksklusif. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan riwayat BBLR pada balita di Desa 

Tepisari sebagian besar balita tidak memiliki riwayat BBLR (94,3%). Kejadian 

stunting pada balita di Desa Tepisari sebagian besar balita tidak mengalami 

stunting (71,7%). Tidak terdapat hubungan riwayat BBLR dengan kejadian 

stunting (p=0,892). Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian lain 

untuk mengetahui faktor-faktor lain yang berhubungan dengan stunting seperti 

status ekonomi orang tua, pendidikan ibu, status imunisasi dasar, penyakit infeksi, 

pemberian ASI eksklusif, pengetahuan gizi, sikap dan pola asuh. 
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