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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

  Stunting adalah keadaan paling umum dari bentuk kekurangan gizi (PE 

/ mikronutrien), yang mempengaruhi bayi sebelum lahir dan awal setelah lahir, 

terkait dengan ukuran ibu, gizi selama ibu hamil, dan pertumbuhan janin.1 

Menurut Sudiman dalam Ngaisyah, stunting pada anak balita merupakan salah 

satu indikator status gizi kronis yang dapat memberikan gambaran gangguan 

keadaan sosial ekonomi secara keseluruhan di masa lampau dan pada 2 tahun 

awal kehidupan anak dapat memberikan dampak yang sulit diperbaiki. Salah 

satu faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi stunting yaitu status ekonomi 

orang tua dan ketahanan pangan keluarga.2 

Status ekonomi orang tua dapat dilihat berdasarkan pendapatan orang 

tua. Pendapatan keluarga merupakan pendapatan total keluarga yang diperoleh 

dari berbagai sumber, yaitu hasil kepala keluarga, hasil istri, hasil pemberian, 

hasil pinjaman, dan hasil usaha sampingan per bulan.3 Berdasarkan penelitian 

yang dilakukan oleh Ngaisyah pada tahun 2015 menunjukkan bahwa pada 

kelompok stunting lebih banyak pendapatannya adalah dibawah UMR yakni 

sebanyak 67 responden (35,8%) , sedangkan yang memiliki pendapatan diatas 

UMR hanya sedikit yakni sebanyak 45 orang (22%).2 Hasil penelitian lain yang 

dilakukan oleh  Lestari et all. tahun 2014 menunjukkan bahwa pendapatan 

keluarga yang rendah merupakan faktor resiko kejadian stunting pada balita 6-

24 bulan. Anak dengan pendapatan keluarga yang rendah memiliki resiko 
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menjadi stunting sebesar 8,5 kali dibandingkan pada anak dengan pendapatan 

tinggi. Rendahnya tingkat pendapatan secara tidak langsung akan 

menyebabkan terjadinya stunting hal ini dikarenankan menurunnya daya beli 

pangan baik secara kuantitas maupun kualitas atau terjadinya ketidaktahanan 

pangan dalam keluarga.4 

Menurut Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 2002 dan UU Pangan No 

18 Tahun 2012 tentang Ketahanan Pangan, maka ketahanan pangan merupakan 

kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari 

ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya, aman, 

merata, dan konsumsi pangan yang cukup merupakan syarat mutlak 

terwujudnya ketahanan pangan rumah tangga. Ketidaktahanan pangan dapat 

digambarkan dari perubahan konsumsi pangan yang mengarah pada penurunan 

kuantitas dan kualitas termasuk perubahan frekuensi konsumsi makanan 

pokok. Ketahanan pangan keluarga erat hubungannya dengan ketersediaan 

pangan yang merupakan salah satu faktor atau penyebab tidak langsung yang 

berpengaruh pada status gizi anak. Gizi buruk menyebabkan terhambatnya 

pertumbuhan pada balita, sehingga tinggi badan anak tidak sesuai dengan 

umurnya atau disebut dengan balita pendek atau stunting.  

Berdasarkan hasil RISKESDAS pada tahun 2013 kasus stunting di 

Indonesia mencapai (37,2 %), tahun 2010 (35,6%), dan tahun 2007 (36,8 %). 

Hal tersebut tidak menunjukkan penurunan yang signifikan. Sementara itu dari 

presentase menurut Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki prevalensi 

stunting sebanyak 27,2%.5 Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi tahun 
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2017 di Provinsi Yogyakarta prevalensi stunting sebanyak 19,8%. Senada 

dengan hal itu prevalensi stunting di kabupaten Gunungkidul 27,9% atau 

terbanyak di provinsi DIY.6 

Stunting yang terjadi pada balita dapat berdampak pada pertumbuhan 

dan perkembangan intelektual anak. Secara tidak langsung dampak tersebut 

dapat berakibat pada penurunan produktivitas, peningkatan risiko penyakit 

degenaratif, peningkatan kelahiran bayi dengan berat badan lahir rendah di 

masa mendatang.  Dampak tersebut dapat meningkatkan kemiskinan dimasa 

yang akan datang dan secara tidak langsung akan mempengaruhi ketahanan 

pangan keluarga. 

Stunting pada balita di negara berkembang dapat disebabkan karena 

faktor genetik dan faktor lingkungan yang kurang memadai untuk tumbuh 

kembang anak yang optimal. Salah satu faktor lingkungan yang dapat 

mempengaruhi terjadinya stunting pada balita yaitu pendapatan orang tua. 

Pendapatan orang tua yang memadai akan menunjang tumbuh kembang anak 

karena orang tua dapat menyediakan semua kebutuhan anak baik yang primer 

maupun yang sekunder.7 Sedangkan, apabila pendapatan orang tua rendah 

maka sebagian besar pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan 

pangan sehingga dapat menyebabkan keluarga rawan pangan. Keluarga yang 

pemiliki pendapatan rendah dan rawan pangan dapat menghambat tumbuh 

kembang balita (stunting). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan di Dinas 

kesehatan kabupaten Gunungkidul, diketahui bahwa jumlah balita stunting di 



4 
 

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

4 
 

Kabupaten Gunungkidul sebanyak 6396 balita (20,60%), dan jumlah balita 

tidak stunting sebanyak 11970 (78,40%). Beberapa wilayah yang termasuk 

dalam 3 terbanyak jumlah balita stunting yaitu wilayah kerja Puskesmas 

Gendangsari II sebanyak 346 balita (35,60%), wilayah kerja Puskesmas 

Rongkop sebanyak 387 balita (33,48%), wilayah kerja Puskesmas Karangmojo 

II sebanyak 337 balita (30,25%). Prevalensi tersebut merupakan hasil penilaian 

status gizi tahun 2017.8 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti bermaksut melakukan 

penelitian tentang Status Ekonomi Orang Tua dan Ketahanan Pangan Keluarga 

terhadap Kejadian Stunting Pada Balita Di Kabupaten Gunungkidul.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang, maka peneliti membuat 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah status ekonomi orang tua menjadi faktor resiko terjadinya stunting 

pada balita di Kabupaten Gunungkidul? 

2. Apakah ketahanan pangan keluarga menjadi faktor resiko terjadinya 

stunting pada balita di Kabupaten Gunungkidul? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian bertujuan untuk mengkaji faktor resiko status ekonomi orang 

tua dan ketahanan pangan keluarga terhadap kejadian stunting pada balita 

di Kabupaten Gunungkidul. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui kasus stunting pada balita di Kabupaten Gunungkidul. 

b. Mengetahui status ekonomi orang tua di Kabupaten Gunungkidul. 

c. Mengetahui ketahanan pangan keluarga pada balita di Kabupaten 

Gunungkidul. 

d. Menganalisis faktor resiko status ekonomi orang tua terhadap kejadian 

stunting pada balita di Kabupaten Gunungkidul. 

e. Menganalisis faktor resiko ketahanan pangan keluarga terhadap 

kejadian stunting pada balita di Kabupaten Gunungkidul. 

 

D. Ruang Lingkup 

Penelitian yang berjudul status ekonomi orang tua dan ketahanan pangan 

keluarga terhadap kejadian stunting pada balita di Kabupaten Gunungkidul 

mencakup bidang gizi masyarakat. 
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E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

a. Menambah pengetahuan dan wawasan tentang faktor resiko yang 

mepengaruhi stunting pada balita usia 24-59 bulan khususnya 

mengenai status ekonomi orang tua dan ketahanan pangan keluarga di 

Kabupaten Gunungkidul. 

b. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan kejadian stunting pada balita. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Puskesmas 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan dalam menentukan 

program penanggulangan stunting pada balita usia 24-59 bulan. 

b. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan informasi 

dalam menyusun kebijakan dan strategi program kesehatan untuk 

menanggulangi masalah stunting terutama dari sektor ekonomi 

keluarga dan ketahanan pangan keluarga. 
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c. Bagi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi 

penelitian selanjutnya untuk meneliti variabel yang lain kaitannya 

dengan stunting. 

d. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendapatkan informasi dan 

wawasan tentang faktor ekonomi keluarga dan ketahanan pangan 

keluarga yang berhubungan dengan stunting. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Tabel 1. Keaslian penelitian 

No Peneliti Judul Variabel 
Design 

Penelitian 

Analisa 

Penelitian 

1. Raden 

Roro 

Washilatur 

Oktavina 

Al-Mahdy 

(2013) 

Hubungan Antara 

Karakteristik Sosial 

Ekonomi Keluarga 

dengan Kejadian Stunting 

pada Anak Balita Umur 

25-59 Bulan 

Kejadian 

stunting, 

sosial 

ekonomi 

keluarga 

Desain 

Penelitian 

yang 

digunakan 

yaitu 

penelitian 

analitik 

observasional 

yang dilakukan 

secara Cross 

Sectional 

Uji chi-

square 

2. Irvani A. 

Ibrahim, 

Ratih 

Faramita 

(2014) 

Hubungan Faktor Sosial 

Ekonomi Keluarga 

dengan Kejadian Stunting 

Anak Usia 24-59 Bulan di 

Wilayah Kerja Puskesmas 

Barombong Kota 

Makassar Tahun 2014 

Kejadian 

stunting, 

sosial 

ekonomi 

keluarga 

Cross sectional Analisis 

univariat 

dan 

analisis 

bivariat 
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No Peneliti Judul Variabel 
Design 

Penelitian 

Analisa 

Penelitian 

3. Rr. Dewi 

Ngaisyah 

(2015) 

Hubungan Sosial 

Ekonomi Dengan 

Kejadian Stunting Pada 

Balita Di Desa Kanigoro, 

Saptosari, Gunung Kidul 

Kejadian 

stunting, 

sosial 

ekonomi 

Cross sectional Analisis 

univariat. 

Analisis 

bivariat. 

4. Afrizal 

Arlius 

(2010) 

Hubungan Ketahanan 

Pangan Keluarga Dengan 

Status Gizi Balita (Studi 

Di Desa Palasari Dan 

Puskesmas Kecamatan 

Legok, Kabupaten 

Tangerang) 

Ketahanan 

pangan 

keluarga, 

status gizi 

balita 

Cross sectional Analisis 

univariat. 

Analisis 

bivariat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


