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BAB I   

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Stunting  adalah kekurangan gizi pada balita yang berlangsung 

lama dan menyebabkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh 

kembang anak. Stunting  disebabkan oleh kekurangan gizi pada 1.000 hari 

pertama kehidupan, dari janin hingga usia 24 bulan. Kondisi ini 

menyebabkan perkembangan otak dan fisik terhambat, rentan terhadap 

penyakit, sulit berprestasi, dan saat dewasa mudah menderita obesitas 

sehingga berisiko terkena penyakit jantung, diabetes, dan penyakit tidak 

menular lainnya.1 

Stunting  merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek hingga 

melampaui defisit 2 SD dibawah median panjang atau tinggi badan 

populasi menurut Word Health Organization (WHO).2 Di Indonesia Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2010 balita penderita stunting  sekitar 

35,7 %. Sebanyak 18,5 % kategori sangat pendek dan 17,1 % kategori 

pendek,3 terjadi peningkatan pada Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 

tahun 2013 menjadi 37,2% balita yang mengalami stunting , dari jumlah 

presentase tersebut 19,2% anak pendek dan 18% sangat pendek,4  dan pada 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 terjadi penurunan angka 

prevalensi stunting  menjadi 30,8 %.5 

Dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN), 

menargetkan penurunan prevalensi stunting  (pendek dan sangat pendek) 
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pada anak baduta (dibawah 2 tahun) adalah menjadi 28% (RPJMN, 2015 – 

2019).6 Prevalensi balita pendek di DIY pada tahun 2015 adalah 14,36 %, 

turun pada tahun 2016 menjadi 11 %,7 dan kembali terjadi peningkatan 

13,86 % pada tahun 2017. Prevalensi balita pendek terbesar adalah 

Kabupaten Gunungkidul (20,60 %) dan terendah Kabupaten Bantul (10,41 

%).8 Dari hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan ke Dinas kesehatan 

Kabupaten Gunungkidul di wilayah Puskesmas Gedangsari II yang 

tertinggi angka kejadian stunting  sebanyak 30,60 %. 9 Prevalensi stunting 

pada tahun 2018 dikabupaten gunungkidul terjadi penurunan menjadi 

18,47 %, sedangkan di puskesmas gedangsari II menjadi 21,31 %. 

Hasil Riskesdas 2013 menyebutkan kondisi konsumsi makanan ibu 

hamil dan balita tahun 2016-2017 menunjukkan di Indonesia 1 dari 5 ibu 

hamil kurang gizi, 7 dari 10 ibu hamil kurang kalori dan protein, 7 dari 10 

Balita kurang kalori, serta 5 dari 10 Balita kurang protein. Faktor lainnya 

yang menyebabkan stunting  adalah terjadi infeksi pada ibu, kehamilan 

remaja, gangguan mental pada ibu, jarak kelahiran anak yang pendek, dan 

hipertensi. Selain itu, rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan 

termasuk akses sanitasi dan air bersih menjadi salah satu faktor yang 

sangat mempengaruhi pertumbuhan anak.1 

Gangguan pertumbuhan ini terjadi akibat beberapa faktor 

diantaranya faktor sosial-ekonomi, faktor janin, dan faktor ibu. 

Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan 
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anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh 

tak maksimal saat dewasa. 10 

Empat kelompok rawan masalah gizi adalah bayi, anak usia bawah 

lima tahun, ibu hamil dan para usia lanjut. Ibu hamil yang merupakan 

salah satu kelompok rawan gizi perlu mendapatkan pelayanan kesehatan 

yang baik dan berkualitas agar ibu tersebut dapat menjalani kehamilannya 

dengan sehat (Kemenkes RI, 2012). Kondisi kesehatan dan status gizi ibu 

saat hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan janin. 

Ibu yang mengalami kekurangan energi kronis atau anemia selama 

kehamilan akan melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). 

BBLR lahir rendah banyak dihubungkan dengan tinggi badan yang kurang 

atau stunting .10 

B. Rumusan Masalah 

 Stunting  adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh 

kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga 

mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak 

lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya.7 Hasil Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan 37,2% balita yang 

mengalami stunting . Dari pravelensi tersebut dapat dilihat bahwa terjadi 

peningkatan sebanyak 1,6% dalam kurun waktu 2010-2013.4  

 Prevalensi balita pendek terbesar adalah Kabupaten Gunungkidul 

(20,60 %) dan terendah Kabupaten Bantul (10,41 %).  Dari hasil studi 

pendahuluan yang telah dilakukan ke Dinas kesehatan Kabupaten 
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Gunungkidul di wilayah Puskesmas Gedangsari II yang tertinggi angka 

kejadian stunting  sebanyak 30,60 %. 9 

 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

 “ Faktor apa saja yang berhubungan dengan kejadian stunting .?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum :   

Diketahui  faktor ibu yang berhubungan dengan kejadian stunting. 

2. Tujuan Khusus :  

a. Diketahui hubungan tinggi badan ibu dengan kejadian stunting.  

b. Diketahui hubungan tingkat pendidikan ibu dengan kejadian 

stunting. 

c. Diketahui hubungan anemia ibu selama kehamilan dengan 

kejadian stunting. 

d. Diketahui hubungan status gizi ibu selama kehamilan dengan 

kejadian stunting. 

e. Diketahui hubungan usia saat hamil dengan kejadian stunting.  

f. Diketahui besar Odds Rasio faktor ibu yang berhubungan 

dengan kejadian stunting. 

g. Diketahui risiko yang paling berhubungan dengan kejadian 

stunting. 
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D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Pelayanan Kesehatan  Ibu dan 

Anak yang berfokus pada masalah Stunting . 

E. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis  

Diharapkan dapat memperkaya bukti empiris mengenai faktor-faktor 

yang berhubungan dengan kejadian stunting  

2. Praktis  

a. Ibu dan Anak 

Diharapkan dapat menjadi bahan informasi tentang faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi terjadinya stunting , sehingga dapat 

mengantisipasi terjadinya stunting  

b. Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi atau 

informasi dan kajian bagi peneliti selanjutnya. 

3. Tenaga Kesehatan 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam upaya 

deteksi dini terhadap kejadian stunting  
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F. Keaslian Penelitian 

Tabel 1. Keaslian penelitian 

Nama Penelitian Judul  

Penelitian 

Jenis 

Penelitian 

Hasil  

Penelitian 

Persamaan dan 

Perbedaan 

Nurul fajriani, 

syaifudin tahun 

2016 

Faktor-faktor 

yang 

berhubungan 

dengan kejadian 

stunting  pada 

balita 

penelitian 

survey analitik 

dengan 

pendekatan 

case control 

yang ditelusuri 

secara 

retrospektif 

Hasil menunjukan adalah 

tingkat pendidikan ibu (p 

= 0,04), usia ibu saat 

hamil (p = 0,034), tinggi 

badan ibu (p=0,022), dan 

status gizi ibu saat hamil 

(p = 0,01). 10 

Persamaan : Judul 

dan pendekatan 

case control. 

Perbedaan :  jenis 

penelitian, salah 

satu variabel 

Indenden, Lokasi, 

dan waktu. 

 

Irwansyah 

Irwansyah, 

Ismail Djauhar, 
Hakimi 

Mohammad, 

tahun 2016 

Kehamilan 

remaja dan 

kejadian 
stunting  anak 

usia 6 – 23 

bulan di 

Lombok Barat 

Jenis penelitian 

ini adalah 

penelitian 
observasional 

dengan 

rancangan 

kasus kontrol 

Berdasarkan hasil 

penelitian terdapat 

hubungan yang bermakna 
antara kehamilan pada 

usia remaja dengan 

kejadian stunting  anak 

umur 6-23 bulan di 

Kabupaten Lombok 

Barat. Faktor lain yang 

berkontribusi terhadap 

kejadian stunting  adalah 

tinggi badan ibu yang 

pendek, berat bayi lahir 

rendah dan pendidikan 
ibu yang rendah.11 

Persamaan : 

Jenis Penelitian 

Perbedaan :  
Judul, Lokasi, dan 

waktu. 

 

Rahmawati 

Vivin Eka, 

Pamungkasari 

Eti Poncorini, 

Murti Bhisma 

tahun 2016 

Determinants of 

Stunting  and 

Child 

Development in 

Jombang 

District 

Desain studi 

penelitian 

kohor 

retrospektif 

hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 

ditemukan hubungan 

yang signitifikan antara 

tinggi badan ibu, tingkat 

pendidikan ibu, usia ibu 

saat hamil, panjang lahir 

dengan kejadian stunting 

.2 

Persamaan : 

beberapa faktor 

Independen. 

Perbedaan :  

Judul, Lokasi, dan 

waktu. 

 

 

 

 

 

 

 


