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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Telaah Pustaka 

1. Pengertian Stunting  

Stunting  adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh 

asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian 

makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting  terjadi mulai 

janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua 

tahun. Kekurangan gizi pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi 

dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur 

tubuh tak maksimal saat dewasa. 12 

Stunting  atau pendek merupakan kondisi gagal tumbuh pada bayi (0-

11 bulan) dan anak balita (12-59 bulan) akibat dari kekurangan gizi kronis 

terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan sehingga anak terlalu 

pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam 

kandungan dan pada masa awal setelah bayi lahir, tetapi kondisi stunting  

baru nampak setelah anak berusia 2 tahun. Balita dikatakan pendek jika 

nilai z-score-nya panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan 

menurut umur (TB/U)  kurang dari -2SD/ standar deviasi (stunted) dan 

kurang dari -3SD (severly stunted). Balita stunted akan memiliki tingkat 

kecerdasaan tidak maksimal menjadi lebih rentan terhadap penyakit, dan 

di masa depan dapat berisiko menurunnya tingkat produktivitas. Pada 
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akhirnya secara luas stunting  dapat menghambat pertumbuhan ekonomi 

dan meningkatkan kemiskinan. 13 

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting  

Stunting  disebabkan oleh faktor multidimensi, diantaranya praktik 

pengasuhan gizi yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu 

mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan serta 

setelah ibu melahirkan.13 Faktor – faktor yang dapat menyebabkan 

terjadinya stunting  adalah sebagai berikut : 

a. Maternal Factor 

1) Tinggi badan ibu 

Tinggi badan ibu <150 cm cenderung memiliki anak yang 

stunting .14 Tinggi badan ibu meningkatkan kemungkinan panjang 

badan anak yang dilahirkan. Warisan gen ibu secara langsung 

menurun kepada anaknya. Hal ini secara signifikan konsisten 

artinya bahwa ibu yang tinggi akan kemungkinan besar memiliki 

anak yang tinggi dan sebaliknya ibu yang pendek kemungkinan 

besar mempunyai anak yang pendek. Namun, pertumbuhan anak 

juga dipengaruhi faktor dari luar seperti asupan gizi yang cukup. 

Terpenuhinya asupan gizi anak akan mengejar keterlambatan 

tumbuh kembang anak10 

Penelitian yang dilakukan (Kim et al., 2017) bahwa ibu dengan 

tinggi badan yang pendek kemungkinan risiko terjadinya stunting  

pada anak tiga kali lebih besar daripada ibu yang lebih tinggi.15 
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Sejalan dengan studi yang dilakukan (Rahman, et al. 2016) bahwa 

ibu yang pendek memiliki berisiko terjadinya stunting  pada anak 

1.81 lebih besar daripada ibu dengan tinggi normal.16 

2) Tingkat pendidikan 

Pendidikan merupakan sesuatu yang dapat membawa seseorang 

untuk memiliki ataupun meraih wawasan dan pengetahuan seluas-

luasnya. Orang – orang yang memiliki pengetahuan lebih tinggi 

akan memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih luas jika 

dibandingkan dengan orang -  orang yang memiliki pendidikan 

yang lebih rendah.17  

Tingkat pendidikan pada umumnya akan berpengaruh pada 

kesempatan kerja, dimana pendidikan yang lebih tinggi cenderung 

mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik. Hal lain adalah 

tingkat kemampuan untuk menerima informasi yang cenderung 

penduduk yang berpendidikan lebih tinggi akan lebih mudah diajak 

berkonsultasi.18  

Tingkat pendidikan ibu mempengaruhi derajat kesehatan. 

Selain itu ibu yang memiliki pendidikan ≥ SMP cenderung lebih 

baik dalam pola asuh anak serta lebih baik dalam pemilihan jenis 

makanan anak. Hal ini dikarenakan ibu yang memiliki pendidikan 

≥ SMP memiliki berisiko lebih besar dalam mengakses informasi 

mengenaii status gizi dan kesehatan anak sehingga pengetahuannya 

meningkat.19  
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Anak – anak yang lahir dari orang tua yang terdidik cenderung 

tidak mengalami stunting  dibanding anak yang lahir dari orang tua 

yang tingkat pendidikannya rendah. Makin tinggi pendidikan dan 

makin sejahtera keluarga, makin kecil prevalensi pendek.20  

3) Status gizi (KEK) 

Kondisi ibu saat hamil mempunyai pengaruh yang besar pada 

pertumbuhan janin sebelum dan setelah janin dilahirkan. Ibu hamil 

yang menderita kekurangan energi kronis (KEK) mempunyai 

risiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR). 

Pertumbuhan bayi yang menderita BBLR akan mengalami 

keterlambatan sampai usia balita bahkan sampai remaja. 21 

Pertumbuhan sel otak manusia dibentuk mulai janin dalam 

kandungan sampai anak berumur sekitar 8 tahun, kemudian tidak 

ada lagi pertumbuhan sel otak, melainkan pergantian sel-sel rusak. 

Pertumbuhan sel-sel otak paling meningkatkan sampai sekitar 2 

tahun, kemudian menurun dan berhenti sekitar usia sekolah dasar. 

Keadaan anak yang lahir dari ibu yang menderita KEK dan hidup 

dalam lingkungan miskin, akan menghasilkan generasi kekurangan 

gizi dan mudah sakit. Anak – anak seperti ini ditandai dengan berat 

dan tinggi badan yang rendah dibandingkan dengan standar 

pertumbuhan anak yang sehat dan hidup pada lingkungan yang 

sehat.21  
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Jenis antropometri yang digunakan untuk mengukur risiko 

KEK pada wanita usia subur (WUS) / ibu hamil adalah lingkar 

lengan atas (LiLA). Sasarannya adalah wanita usia 15-45 tahun 

yang terdiri dari remaja, ibu hamil, ibu menyusui dan pasangan 

usia subur (PUS). Ambang batas LiLA wanita usia subur dengan 

risiko KEK adalah 23,5 cm. Apabila LiLA kurang dari 23,5 cm 

artinya wanita tersebut mempunyai risiko KEK.22 

Kebutuhan energi dan zat gizi lainnya meningkat selama 

kehamilan. Peningkatan energi dan zat gizi tersebut diperlukan 

untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, pertambahan besarnya 

organ kandungan, serta perubahan komposisi dan metabolisme 

tubuh ibu. Sehingga kekurangan zat gizi tertentu yang diperlukan 

saat hamil dapat menyebabkan janin tidak tumbuh sempurna.23  

4) Anemia 

Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar 

hemoglobin < 11 gr/dl pada trimester I dan III atau kadar 

hemoglobin < 10,5 gr/dl pada trimester II.22 Ibu hamil dinyatakan 

anemia jika hemoglobin kurang dari 11mg/L. Anemia yang sering 

terjadi adalah anemia defisiensi besi. Anemia pada ibu hamil 

dihubungkan dengan meningkatkannya kelahiran prematur, 

kematian ibu dan anak dan penyakit infeksi. Anemia dapat  

mempengaruhi pertumbuhan dan berkembangan janin/bayi saat 

kehamilan maupun setelahnya. 24  
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Penurunan kadar hemoglobin selama kehamilan karena 

kehamilan keperluan zat makanan bertambah dan terjadinya 

perubahan-perubahan dalam darah. Hemoglobin sebagai 

transportasi zat besi dari ibu ke janin melalui plasenta. Transfer zat 

besi dari ibu ke janin didukung oleh peningkatan substansial dalam 

penyerapan zat besi ibu selama kehamilan dan diatur oleh 

plasenta.22 

5) Usia ibu saat Hamil 

Usia reproduksi perempuan adalah 20-35 tahun. Pada usia < 20 

tahun, organ-organ reproduksi belum berfungsi sempurna dan > 35 

tahun terjadi penurunan reproduktif. Kehamilan dengan umur 

kehamilan 20-35 tahun merupakan masa aman karena kematangan 

organ reproduksi dan mental untuk menjalani kehamilan serta 

persalinan sudah siap.10 

Ibu dengan usia pada saat hamil kurang dari 20 tahun tidak 

memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup untuk 

memperhatikan kehamilannya (Chirande et al., 2015). Sedangkan 

ibu pada saat hamil berusia lebih dari 35 tahun atau lebih tua 

cenderung tidak bersemangat untuk merawat kehamilannya. Pada 

ibu yang lebih tua juga terjadi penurunan daya serap zat gizi yang 

akan mengakibatkan intake makanan yang tidak seimbang dan 

dapat mengakibatkan malabsorpsi yang bisa mempengaruhi tidak 

terpenuhinya kebutuhan gizi pada bayi.2 
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6) Jarak kelahiran 

Jarak kelahiran berkaitan dengan cadangan nutrisi dan 

kesiapan tubuh menerima kembali adanya kelahiran. Uterus dapat 

berfungsi sempurna setelah 2 tahun. Pada jarak kelahiran < 2 tahun 

meningkatkan risiko komplikasi, salah satunya anemia. Jarak 

kelahiran dekat memungkinkan seorang ibu untuk mengalami 

perdarahan selama kehamilan dan persalinan, dan dapat 

menganngu pertumbuhan janin.22 

7) Hipertensi  

Hipertensi dalam kehamilan menyebabkan komplikasi pada ibu 

dan janin. Komplikasi ibu meliputi : solusio plasenta, koagulasi 

intravaskular diseminata, perdarahan otak, gagal hati, gagal ginjal 

akut sedangkan pada janin meliputi : IUGR, prematuritas, dan 

kematian janin dalam rahim. Hipertensi dalam kehamilan dapat 

diklasifikasi menjadi22 : 

a) Hipertensi kronik 

Terdeteksi sebelum usia kehamilan 20 minggu, tekanan 

darah sistolik ≥ 140 mmHg atau diastolik ≥ 90 mmHg dan 

terdiagnosis selama kehamilan dan tak kunjunh sembuh setelah 

melahirkan.22 

b) Hipertensi gestasional 

Peningkatan tekanan darah ≥ 140/90 mmHg, ditemukan 

setelah usia kehamilan 20 minggu tanpa ditemukan protein urin 
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dan hasil laboratorium abnormal atau gelaja preekampsia, 

berakhir setelah 12 minggu pascapartum.22 

8) Kehamilan Remaja 

Kehamilan pada remaja adalah kehamilan yang terjadi pada 

wanita usia dibawah 20 tahun, baik pada remaja yang menikah 

maupun yang belum menikah.25  Kejadian gizi kurang pada balita 

dapat diakibatkan oleh status gizi pada saat lahir. Salah satu faktor 

penyebab masalah ini adalah melahirkan bayi pada usia yang masih 

muda yaitu dibawah 20 tahun yang secara langsung menjadi 

penyebab kelahiran bayi dengan BBLR. Kehamilan pada usia 

remaja merupakan salah satu penyebab secara tidak langsung 

kejadian stunting  pada anak.11 

Di masyarakat dimana pernikahan dini umum terjadi, para 

remaja sering kali meninggalkan sekolah mereka karena kondisi 

hamil sebelum tubuh mereka sepenuhnya matang. Dengan kondisi 

kesehatan, tubuh belum matang, sumber daya dan dukungan yang 

tidak memadai ibu – ibu muda seringkali gagal untuk mendapat 

berat badan yang cukup selama kehamilan dan mereka pun rentan 

terhadap berbagai kompilikasi yang bisa menempatkan diri dan 

bayi mereka pada risiko.26 

9) IUGR dan Preterm 

Intra uterine growth retardation (IUGR) atau pertumbuhan 

janin terhambat merupakan berat janin kurang dari 10 % dari berat 
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yang harus dicapai pada usia kehamilan tertentu. Dampak IUGR 

yang ditimbulkan berupa risiko kematian 6-10 kali lipat dibanding 

dengan bayi normal. Persalinan preterm adalah persalinan yang 

berlangsung pada umur kehamilan 20-37 minggu dihitung dari hari 

pertama haid terakhir. Menurut WHO bahwa bayi prematur adalah  

yang lahir pada usia kehamilan 37 minggu atau kurang.27 

Berat badan lahir rendah menunjukkan bayi lahir dengan 

prematur, retardasi pertumbuhan pada masa janin dengan indeks 

ponderal cukup (Intra Uterine Growth Retardation Adequate 

Ponderal Index) atau  karena retardasi pertumbuhan pada masa 

janin dengan indeks ponderal rendah.28 

10) Kesehatan Mental 

Ketika seorang wanita hamil, kondisi fisik sewaktu-waktu 

dapat berubah, salah satunya kondisi kehamilan yang memiliki 

risiko atau disebut dengan kehamilan berisiko tinggi.29 Kehamilan 

dengan risiko tinggi pada ibu hamil meliputi: umur ( usia < 20 

tahun dan > 35 tahun ), jarak kelahiran kurang dari 2 tahun, tinggi 

badan kurang dari 145 cm, lingkar lengan atas kurang dari 23,5 cm, 

hemoglobin kurang dari 11 gr/dl, hamil lebih dari 4 kali, riwayat 

keluarga menderita penyakit kencing manis atau diabetes melitus, 

hipertensi dan riwayat cacat kongenital, kelainan bentuk tubuh, 

misalnya kelainan tulang belakang atau panggul.30 
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Kondisi kehamilan yang berisiko juga dapat mengakibatkan 

terganggunya kondisi psikologis. Hal yang cukup berbahaya ialah, 

ibu hamil berisiko rentan mengalami depresi. Hasil penelitian di 

Indonesia menunjukkan bahwa hampir 50% wanita hamil dengan 

risiko mengalami gejala depresi. Gangguan depresi yang dialami 

saat hamil juga dapat berpengaruh pada kondisi kesehatan bayi. 

Pada penelitian yang dilakukan pada ibu yang memiliki gejala 

depresi, didapatkan berat badan bayi ketika lahir menjadi rendah. 

Gejala depresi lebih banyak terjadi pada kelompok ibu yang 

melahirkan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR) dibandingkan 

dengan ibu yang melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir 

Normal (BBLN).31 

11) Infeksi  

Stewart CP, Iannotti L, Dewey KG, Michaelsen KF, 

Onyango AW. (2013) menjelaskan Infeksi pada ibu yang berkaitan  

dengan  malaria, cacingan, HIV/AIDS, dan kondisi lain dapat 

mengarah pada gangguan pertumbuhan janin.22 

b. Complementary feeding yang tidak adekuat  

Kualitas makanan yang buruk meliputi kualitas micronutrient yang 

buruk, kurangnya keragaman dan asupan pangan yang bersumber dari 

pangan hewani, kandungan tidak bergizi, dan rendahnya kandungan 

energi pada complementary foods. Praktik pemberian makanan yang 

tidak memadai, meliputi pemberian makan yang jarang, pemberian 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stewart%20CP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24074316
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iannotti%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24074316
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dewey%20KG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24074316
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Michaelsen%20KF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24074316
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Onyango%20AW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24074316
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makan yang tidak adekuat selama dan setelah sakit, konsistensi pangan 

yang terlalu ringan, kuantitas pangan yang tidak mencukupi, 

pemberian makan yang tidak berespon. Bukti menunjukkan keragaman 

diet yang lebih bervariasi dan konsumsi makanan dari sumber hewani 

terkait dengan perbaikan pertumbuhan linear. Analisis terbaru 

menunjukkan bahwa rumah tangga yang menerapkan diet yang 

beragam, termasuk diet yang diperkaya nutrisi pelengkap, akan 

meningkatkan asupan gizi dan mengurangi risiko stunting .32 

c. Beberapa masalah dalam pemberian ASI  

Masalah-masalah terkait praktik pemberian ASI meliputi Delayed 

Initiation, tidak menerapkan ASI eksklusif, dan penghentian dini 

konsumsi ASI. Sebuah penelitian membuktikan bahwa menunda 

inisiasi menyusu (Delayed initiation) akan meningkatkan kematian 

bayi. ASI eksklusif didefinisikan sebagai pemberian ASI tanpa 

suplementasi makanan maupun minuman lain, baik berupa air putih, 

jus, ataupun susu selain ASI. IDAI merekomendasikan pemberian ASI 

eksklusif selama 6 bulan pertama untuk mencapai tumbuh kembang 

optimal. Setelah enam bulan, bayi mendapat makanan pendamping 

yang adekuat sedangkan ASI dilanjutkan sampai usia 24 bulan. 

Menyusui yang berkelanjutan selama dua tahun memberikan 

kontribusi signifikan terhadap asupan nutrisi penting pada bayi.32 
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d. Infeksi  

Beberapa contoh infeksi yang sering dialami yaitu infeksi enterik 

seperti diare, enteropati, dan cacing, dapat juga disebabkan oleh infeksi 

pernafasan (ISPA), malaria, berkurangnya nafsu makan akibat 

serangan infeksi, dan inflamasi.32 

e. Faktor Sosial Ekonomi 

Faktor sosial ekonomi meliputi pendapatan keluarga perkapita, 

pendidikan orang tua, pengetahuan ibu tentang gizi dan jumlah 

anggota dalam rumah tangga secara  tidak langsung berhubungan 

dengan kejadian stunting . Pendapatan akan mempengaruhi 

pemenuhuan zat gizi keluarga dan kesempatan dalam mengikuti 

pendidikan formal. Rendahnya pendidikan disertai rendahnya 

pengetahuan gizi sering dihubungkan dengan kejadian malnutrisi.33 

f. Sanitasi dan air bersih 

Akses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan target SDG’s 

yang ke-6. Tanpa air bersih dan sanitasi yang memadai penurunan 

stunting  tidak akan tercapai. Banyak penelitian yang membuktikan 

bahwa sanitasi, air bersih, komponen lain dalam kesehatan lingkungan 

berkaitan dengan stunting . Penelitian lim menyatakan bahwa kualitas 

air minum yang kurang baik, hygiene dan sanitasi yang bururk serta 

kekurangan gizi merupakan faktor penyebab tingginya angka kesakitan 

dan kematian balita (Lim et al., 2012). Pengelolahan sanitasi yang baik 

akan mendukung kesehatan anak. Fasilitas pembuangan kotoran yang 
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dikelola dengan baik akan mencegah kontaminasi bakteri, perbaikan 

penyedian sarana air bersih dan air minum, dan kebiasaan cuci tangan 

dan menjaga kbersihan diri akan mengurangi tranmisi bakteri pathogen 

di rumah (VanDerslice et al., 1994)14 

3. Dampak Stunting  

Dampak stunting  terbagi menjadi dua yang terdiri dari jangka pendek 

dan jangka panjang yaitu : 

a. Dampak jangka pendek dari stunting  dibidang kesehatan dapat 

menyebabkan mortalitas dan morbiditas, di bidang perkembangan 

berupa penurunan perkembangan kognitif, motorik, dan bahasa, 

dibidang ekonomi berupa peningkatan dan pengeluaran untuk biaya 

kesehatan (WHO,2013). 18 

b. Dampak jangka panjang dari stunting  dibidang kesehatan dapat 

menyebabkan perawakan dewasa yang pendek, peningkatan obesitas 

dan komorbid yang berhubungan, penurunan kesehatan reproduksi, di 

bidang perkembangan berupa penurunan presentasi belajar, penurunan 

learning capacity unachieved potensial, dibidang ekonomi berupa 

penurunan kapasitas kerja dan produktifitas kerja.34 

Pengaruh stunting  adalah rusaknya fungsi kognitif anak sehingga 

anak-anak pendek sulit mencapai pertumbuhan dan perkembangan optimal 

dari segi fisik dan psikomotor yang sangat terkait dengan kemampuan 

intelektual dan produktivitas.19 
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B. Kerangka Teori 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka teori faktor penyebab stunting  dengan modifikasi 

Sumber: World Health Organization 201335

Kesehatan 

1. Meningkatkan 

kematian 

2. Meningkatkan 

kesakitan 

 

 

 

 

 

Perkembangan 

Menghambat 

perkembangan 

motorik, kognitif 

dan bahasa 

Ekonomi 

1. Meningkatkan kesehatan 

2. Meningkatkan biaya untuk 

merawat anak yang sakit 

Ekonomi 
1. Berkurangnya 

kapasitas kerja 

2. Menurunkan 

produktivitas kerja 

Pembangunan 
1. Berkurangnya 

kinerja sekolah 

2. Berkurangnya 

kapasitas belajar 

 

Kesehatan 
1. Berkurangnya 

perawakan dewasa 

2. Peningkatan obesitas 

dankomorbiditas 

yang terkait 

3. Penurunan kesehatan 

reproduksi 

Pertumbuhan dan perkembangan Stunting 

Keluarga dan Rumah Tangga 

Maternal Factor : 

1. Nutrisi yang kurang saat prekonsepsi 

2. Tinggi badan ibu rendah 

3. Kehamilan remaja 

4. Infeksi kehamilan 

5. Kesehatan mental 

6. IUGR 

7. Jarak kehamilan yang pendek 

8. Hipertensi 
Komunitas dan faktor sosial 

Makanan tambahan yang tidak memadai 

Kualitas makanan 

buruk 

Cara pemberian 

tidak adekuat 

Keamanan 

makanan dan 

minuman 

Menyusui Infeksi 

Praktek yang tidak 

adekuat 

Infeksi klinis dan 

sub klinis 

Ekonomi politik Pendidikan Air, sanitasi dan lingkungan 



21 

 

 
 

C. Kerangka Konsep 

Variabel Independen                                              Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka teori faktor penyebab stunting   

 

D. Hipotesis dan Pertanyaan Penelitian 

Ada hubungan antara tinggi badan ibu, tingkat pendidikan, status gizi, status 

anemia dan usia saat hamil dengan kejadian stunting . 
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