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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu masalah kurang gizi adalah kegagalan pertumbuhan. Gagal 

tumbuh (growth faltering) merupakan suatu kondisi dimana seorang anak tidak 

mampu mencapai berat badan atau tinggi badan sesuai dengan jalur pertumbuhan 

normalnya (Depkes, 2006). Kegagalan mencapai tinggi badan yang sesuai dengan 

usia biasa disebut dengan stunting sedangkan kegagalan mencapai berat badan 

yang sesuai dengan usia biasa disebut dengan berat badan kurang (underweight).  

Gagal tumbuh masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan secara 

global. Anak pendek (stunting) terjadi pada 182 juta (33%) anak di dunia, 

sedangkan kejadian berat badan kurang terjadi pada 150 juta anak-anak di seluruh 

dunia. Keadaan ini banyak terjadi pada negara yang sedang berkembang dan 

terkonsentrasi pada kawasan Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan (Shrimpton, 

2001). Pada wilayah kerja WHO South East Asia Region (SEAR) prevalensi balita 

stunting paling banyak terdapat di Timor Leste dengan angka prevalensi sebesar 

58% kemudian diikuti dengan Laos dan India dengan angka prevalensi masing-

masing sebesar 48% (Kemenkes RI, 2013). 

Indonesia memiliki permasalahan stunting yang berat. Berdasarkan 

laporan tahunan yang dipublikasikan oleh UNICEF pada tahun 2012, 1 dari 3 

balita di Indonesia mengalami hambatan pertumbuhan (UNICEF, 2012). Hal yang 

serupa juga telah dipublikasikan oleh pemerintah Indonesia. Pada laporan 
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Riskesdas 2013, prevalensi balita pendek secara nasional sebesar 37,2%. 

Berdasarkan parameter dari WHO, masalah kesehatan masyarakat dianggap berat 

apabila prevalensi pendek berkisar antara 30% hingga 39%. Apabila dibandingkan 

dengan negara lain di kawasan ASEAN pada tahun 2012, Indonesia memiliki 

prevalensi stunting paling tinggi ke tiga setelah Laos (48%) dan Kamboja (40%). 

Sedangkan Singapura, Thailand dan Malaysia secara berturut turut menempati 

prevalensi stunting terendah di ASEAN dengan angka prevalensi sebesar 4%, 

16% dan 17% (Kemenkes RI, 2012). Selain besarnya angka prevalensi stunting di 

Indonesia, masalah kesehatan tersebut sangat penting untuk segera diatasi karena 

prevalensi stunting juga meningkat dari tahun 2010 yaitu sebesar 35,6% 

(Kemenkes RI, 2013).  

Berat badan kurang (underweight) pada balita di Indonesia merupakan 

masalah pertumbuhan yang mendekati serius. Berdasarkan data Riskesdas 2013, 

prevalensi balita yang memiliki berat badan kurang pada tahun 2013 mencapai 

19,6%  padahal standar yang ditetapkan oleh WHO menyatakan bahwa masalah 

kesehatan dianggap serius apabila masalah berat badan kurang antara 20% hingga 

29%. Nampak terjadi peningkatan balita yang mengalami berat badan kurang jika 

dibandingkan dengan prevalensi berat badan kurang pada tahun 2010 yaitu 

sebesar 17,9% (Kemenkes RI, 2013). 

Gangguan pertumbuhan yang terjadi pada masa awal kehidupan berkaitan 

erat dengan perkembangan kognitif, motorik dan bahasa, dan mental seorang 

anak. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Siegel mengungkapkan bahwa 

panjang badan berdasarkan umur berdampak pada pencapaian milestone 
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perkembangan motorik pada balita di Nepal. Anak yang memiliki ukuran tinggi 

badan menurut umur dan kadar hemoglobin yang lebih besar lebih cepat mencapai 

milestone motorik daripada anak dengan pertumbuhan yang lebih rendah (Siegel, 

2004). Studi populasi yang dilakukan oleh Hoddinott dkk. di Guatemala 

menunjukan bahwa individu yang mengalami growth failure pada usia 24 bulan 

memperoleh nilai yang buruk ketika tes membaca dan memiliki tingkat 

intelegensi yang rendah serta memiliki kekuatan genggaman tangan yang 

menurun. Pada jangka waktu yang lebih lama, stunting pada masa awal kehidupan 

berhubungan dengan pengeluaran rumah tangga per kapita yang lebih rendah dan 

memperbesar peluang untuk hidup dalam kemiskinan saat dewasa (Hoddinott dkk, 

2013). Penelitian serupa yang dilakukan oleh Khofiyah di Kabupaten Purworejo 

juga menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kejadian berat 

badan kurang dan wasting dengan perkembangan anak usia 6-24 bulan (Khofiyah, 

2010). 

Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan anak pada 1000 hari awal 

kehidupannya atau biasa disebut dengan istilah golden age periode. Pertumbuhan 

anak dimulai dan berkembang pesat pada masa embrio. Pada 8 minggu pertama 

setelah konsepsi, sel sprema dan sel telur berdeferensiasi menjadi organisme yang 

telah memiliki bentuk anatomi seperti manusia. Pada usia kehamilan 9-40 

minggu, organ-organ tubuh mulai berfungsi. Pertumbuhan otak terjadi pada 

trimester III kehamilan hingga 5-6 bulan setelah bayi dilahirkan. Pada masa ini sel 

otak membelah dengan sangat pesat. Selanjutnya pembelahan sel otak mengalami 

perlambatan kemudian terjadi pembesaran sel-sel otak saja (Soetjiningsih, 2012). 
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Apabila terjadi gangguan pada periode emas pertumbuhan ini, maka dampak yang 

merugikan akan muncul ketika dewasa. Hal ini diperkuat dengan studi literatur 

yang dilakukan oleh Shripmton dkk. Penelitian tersebut menunjukan bahwa 

masalah gagal tumbuh yang muncul pada tiga tahun pertama kehidupan tidak 

dapat pulih kembali (Shrimpton, 2011).  

Bayi yang terlahir dengan berat badan kurang merupakan gambaran dari 

pertumbuhan janin selama berada di kandungan ibu. Bayi dengan BBLR memiliki 

risiko untuk mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada masa 

anak-anak (Adriani dan Wirjatmadi, 2012). Penelitian longitudinal yang dilakukan 

oleh Kusharisupeni di Indramayu, Jawa Barat mengungkapkan bahwa gagal 

tumbuh yang terjadi pada suatu umur merupakan prediktor terjadinya gagal 

tumbuh pada umur-umur berikutnya (Kusharisupeni, 2002).  

Masalah pertumbuhan pada anak secara garis besar disebabkan oleh 

ketidakseimbangan antara asupan dan keluaran zat gizi, baik zat gizi makro 

maupun zat gizi mikro (Arisman, 2010). Kekurangan zat gizi dalam waktu yang 

singkat akan menyebabkan wasting sedangkan kekurangan zat gizi dalam waktu 

yang lebih lama dapat menyebabkan stunting. Makanan anak juga dipengaruhi 

oleh ketahanan dn keamanan pangan dalam keluarga. Ketahanan pangan tidak 

berarti hanya ketersediaan makanan tetapi juga mencakup pembagian makanan 

yang adil dalam keluarga. Sedangkan keamanan pangan mencakup pembebasan 

makanan dari berbagai cemaran fisika, kimia, dan biologis yang dapat merugikan 

kesehatan manusia. Keamanan pangan dapat terlihat dari sanitasi dasar yang 
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diakses oleh keluarga dan kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat yang 

diterapkan dalam keluarga (Soetjiningsih, 2012).  

Salah satu upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah 

pertumbuhan pada balita yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah 

meningkatkan kesehatan ibu hamil melalui pelayanan antenatal care (ANC)/ 

pemeriksaan ibu hamil di puskesmas maupun rumah sakit. Pelayanan minimal 

yang diberikan kepada ibu hamil meliputi penimbangan berat badan dan 

pengukuran tinggi badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran tinggi fundus 

uteri, pemberian imunisasi tetanus toksoid, pemberian tablet tambah darah, tes 

laboratorium, dan konseling (Marmi, 2011). Suplementasi yang diberikan kepada 

ibu hamil dalam layanan ANC biasanya berupa besi folat untuk menambahkan 

asupan terhadap zat gizi tersebut padahal pertumbuhan dan perkembangan janin 

yang pesat selama masa kehamilan membuat kebutuhan vitamin dan mineral 

lainnya (vitamin A, tiamin, riboflavin, niasin, vitamin B12, asam folat, vitamin C, 

kalsium, fosfor, besi, seng, dan iodium) pada ibu hamil juga meningkat 

(Soetjiningsih, 2012). Walaupun kebijakan nasional difokuskan kepada pemberian 

besi folat untuk mengatasi masalah anemia pada ibu hamil, namun pemberian 

suplementasi multi mikronutrien (MMN) juga telah diterapkan di dua provinsi di 

Indonesia yaitu Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat sebagai bagian 

dari program SUMMIT (UNICEF, 2010). Pada penerapannya di Pakistan, 

suplementasi MMN pada ibu selama hamil berhasil menurunkan 10% BBLR 

secara siginfikan dan meningkatkan berat lahir bayi hingga 70 gram bila 

dibandingkan dengan ibu yang mendapatkan suplementasi IFA selama hamil 
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(Bhutta, dkk., 2009). Review Cochrane pada 23 percobaan berbeda mengenai 

suplementasi multi mikronutrien selama kehamilan yang dilakukan oleh Haider 

dan Bhutta (2012) juga membuktikan bahwa pemberian suplemen multi 

mikronutrien ketika kehamilan dapat menurunkan BBLR sebesar 11-13% 

dibandingkan dengan pemberian suplemen besi folat selama kehamilan. Hasil 

serupa dikemukakan oleh Fall (2009) yang meneliti data original dari 12 negara 

yang berbeda. Meta-analisis tersebut membuktikan bahwa suplementasi MMN 

meningkatkan berat lahir rata-rata hingga 22,4 gram serta mengurangi prevalensi 

BBLR bila dibandingkan dengan suplementasi besi folat.  

Pemberian suplemen multi mikronutrien juga telah dilakukan di 

Kabupaten Probolinggo dalam rangka penelitian dengan rancang double blind 

community-based trial yang dilakukan oleh Sumarmi (2014) untuk mengetahui 

efek pemberian suplemen multi mikronutrien yang diberikan sebelum konsepsi 

dalam meningkatkan status zat besi ibu dan outcome kelahirannya. Pada penelitian 

tersebut, terdapat dua kelompok yang diberikan perlakuan yang berbeda. 

Kelompok pertama merupakan kelompok wanita yang diberi suplemen multi 

mikronutrien dengan formulasi yang dianjurkan oleh UNICEF berupa: 30 mg zat 

besi, 400 μg asam folat, 800 μg retinol, 200 IU vitamin D, 10 mg vitamin E, 70 

mg vitamin C, 1.4 mg vitamin B1, 18 mg vitamin B3, 1.9 mg vitamin B6, 2,6 μg 

vitamin B12, 15 mg seng, 2 mg tembaga, 65μg selenium, dan 150 μg iodium.   

Suplemen multi mikronutrien tersebut dikonsumsi oleh ibu setiap dua hari sekali 

selama sebelum hamil dan dilanjutkan dengan dosis harian selama hamil. 

Kelompok kedua merupakan kelompok wanita yang baru menikah yang diberi 
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suplemen berisi  60 mg zat besi dan 250 μg asam folat dengan dosis harian hanya 

selama hamil sedangkan sebelum hamil perlakuan yang diberikan adalah plasebo. 

Penelitian tersebut membuktikan bahwa berat lahir anak dari kelompok yang 

diberi MMN lebih berat daripada anak dari kelompok ibu yang diberi suplemen 

besi folat secara bermakna.  

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian Sumarmi (2014) yang 

telah dipaparkan sebelumnya. Peneliti tertarik untuk mengetahui pertumbuhan dan 

perkembangan anak yang menjadi outcome dari penelitian tersebut. Lebih 

spesifik, peneliti tertarik untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 

pertumbuhan dan perkembangan motorik antara anak dari ibu yang mendapat 

suplemen MMN dan anak dari ibu yang mendapat besi folat selama masa 

kehamilan. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Kabupaten Probolinggo merupakan sebuah daerah yang memiliki masalah 

BBLR dengan prevalensi sebesar 3,85% pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 

5,26% pada tahun 2012. Pada tahun 2013 angka prevalensi BBLR sebesar 2, 24% 

(Laporan Bidang Kesga Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo). BBLR 

merupakan prediktor bagi kondisi gagal tumbuh pada usia selanjutnya. Oleh 

karena itu, bayi dengan BBLR di Kabupaten Probolinggo di waktu yang akan 

datang memiliki risiko mengalami masalah gagal tumbuh dan tidak dapat 

mencapai potensi optimalnya. 
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Masalah gagal tumbuh yang diukur dari berat badan menurut umur yang 

dialami oleh balita di Kabupaten Probolinggo berdasarkan hasil pemantauan status 

gizi bulan Agustus 2014, sebanyak 1,5% anak di Kabupaten Probolinggo 

memiliki berat badan sangat kurang. Berat badan kurang tercatat sebanyak 8,4%. 

Bila diakumulasikan maka sebanyak 10% balita di kabupaten Probolinggo 

memiliki berat badan kurang dan sangat kurang. Terdapat 16 kecamatan yang 

memiliki prevalensi berat badan kurang dan sangat kurang yang lebih tinggi 

daripada prevalensi kabupaten, yaitu Kecamatan Glagah (19,8%), Krejengan 

(19,0%), Pakuniran (17,5%), Kotaanyar (17,1%), Suko (17,0%), Jabungsisir 

(15,5%), Paiton (14,7%), Dringu (13,7%), Bago (13,4%), Banyuanyar (12,8%), 

Kraksaan (12,6%), Klenang Kidul (12%), Condong (11,6%), Wangkal (11,6%), 

Tiris (11,3%), dan Maron (10,1%). Berdasarkan parameter tinggi badan menurut 

umur, sebanyak 4,7% anak termasuk dalam kategori sangat pendek dan sebanyak 

10,9% termasuk dalam kategori pendek. Apabila diakumulasikan maka sebanyak 

15,2% anak di kabupaten Probolinggo termasuk dalam kategori pendek dan sangat 

pendek. Terdapat 16 kecamatan yang memiliki prevalensi balita pendek dan 

sangat pendek yang lebih tinggi daripada prevalensi kabupaten, yaitu Kecamatan 

Leces (37,5%), Suko (35,5%), Tegal Siwalan (32,4%), Banyuanyar (29%), 

Kotaanyar (28,8%), Pakuniran (28,5%), Curah Tulis (27,2%), Besuk (24%), 

Dringu (23%), Maron (21,2%), Kraksaan (21,2%), Klenang Kidul (21,0%), 

Jabungsisir (20,0%), Sumber (18,2%), Wangkal (17,2%), dan Sumberasih 

(16,2%) (Laporan Bidang Kesga Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo). 
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Selain itu, di Kabupaten Probolinggo juga telah dilakukan penelitian 

longitudinal secara double blind oleh Sri Sumarmi untuk mengetahui pengaruh 

suplementasi multi mikronutrien pada ibu sebelum hamil dan dilanjutkan selama 

masa kehamilan terhadap berat lahir bayi sehingga pada lokasi tersebut telah  

terdapat kelompok ibu yang sudah terpapar suplemen multi mikronutrien sebelum 

penelitian ini dilaksanakan. Konsisten dengan penelitian Haider & Butta serta 

penelitian Fall, penelitian yang dilakukan oleh Sumarmi memberikan hasil bahwa 

bayi yang dilahirkan oleh ibu yang diberi suplemen multi mikronutrien memiliki 

berat lahir yang lebih besar bila dibandingkan dengan bayi yang dilahirkan oleh 

ibu yang diberi suplemen besi folat selama kehamilan (Sumarmi, 2014).  

Keadaan tersebut memungkinkan peneliti untuk mengetahui gambaran 

tumbuh kembang antara anak dari ibu yang mendapatkan suplemen multi 

mikronutrien dan gambaran tumbuh kembang anak dari ibu yang mendapatkan 

suplemen besi folat di Kabupaten Probolinggo. Oleh sebab itu, penelitian ini 

dilakukan sebagai penelitian lanjutan dari penelitian Sumarmi (sebagai penelitian 

payung) untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak dari ibu yang 

telah mendapatkan suplemen multi mikro nutrient maupun besi folat.  

Pada sebuah penelitian serupa di Vietnam memberikan hasil bahwa 

kejadian stunting pada anak dari kelompok ibu yang diberi suplemen multi 

mikronutrien l0% lebih rendah daripada anak dari kelompok ibu yang diberi 

suplemen besi folat (Huy, Hop, Shrimpton, & Hoa, 2009). Pada penelitian induk 

juga didapatkan hasil bahwa berat dan panjang lahir bayi secara signifikan lebih 

tinggi pada kelompok ibu yang diberi suplemen multi mikronutrien bila 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN MOTORIK.... RAHMADIANI WIJAYANTI



10 
 

 

dibandingkan dengan kelompok ibu yang diberi besi folat (Sumarmi, 2014). Oleh 

karena itu peneliti ingin mengetahui apakah tetap terdapat perbedaan pertumbuhan 

dan perkembangan antara anak yang dilahirkan dari ibu yang telah mendapatkan 

suplemen multi mikronutrien dengan anak dari ibu yang mendapatkan suplemen 

besi folat selama hamil.   

 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

1.3.1 Batasan masalah 

Anak yang telah dilahirkan dari subyek penelitian induk memiliki rentang 

usia 14-38 bulan. Namun dalam penelitian ini, subyek yang akan diteliti 

perkembangan motoriknya adalah anak berumur kurang dari 24 bulan dari ibu 

telah diberi suplemen multi mikronutrien dan anak berumur kurang dari 24 bulan 

dari ibu yang diberi suplemen besi folat selama hamil oleh Sumarmi dalam 

penelitian induk yang telah dilakukan sebelumnya. Pemilihan subyek yang 

berumur kurang dari 24 bulan dilakukan berdasarkan pertimbangan keterbatasan 

alat ukur perkembangan yang digunakan. 

   

1.3.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

Apakah terdapat perbedaan tumbuh kembang antara anak dari ibu yang 

mendapatkan suplemen multi mikronutrien dan anak dari ibu yang mendapatkan 

suplemen besi folat? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pertumbuhan fisik dan 

perkembangan motorik anak yang dilahirkan dari ibu yang mendapatkan 

suplemen multi mikronutrien selama kehamilan dan ibu yang mendapatkan 

suplemen besi folat selama kehamilan. 

1.4.2 Tujuan khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini antara lain: 

1. Membandingkan karakteristik keluarga (usia ibu ketika pertama kali 

hamil, tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi keluarga) antara anak 

dari ibu yang mendapatkan suplemen multi mikronutrient dan anak 

dari ibu yang mendapatkan suplemen besi folat selama kehamilan. 

2. Membandingkan pola pengasuhan yang diterima anak (meliputi: 

pemberian kolostrum, pemberian ASI eksklusif, status imunisasi, dan 

pola pemberian makanan pendamping ASI) dari ibu yang mendapatkan 

suplemen multi mikronutrien dan anak dari ibu yang mendapatkan 

suplemen besi folat selama kehamilan. 

3. Membandingkan penyakit infeksi antara anak dari kelompok ibu yang 

mendapatkan suplemen multi mikronutrien dan anak dari ibu yang 

mendapatkan suplemen besi folat selama kehamilan. 

4. Membandingkan asupan zat gizi antara anak dari ibu yang 

mendapatkan suplemen multi mikronutrien dan anak dari ibu yang 

mendapatkan suplemen besi folat selama kehamilan. 
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5. Membandingkan pertumbuhan (berat lahir, tinggi badan menurut 

umur, berat badan menurut umur dan indeks massa tubuh menurut 

umur) antara anak dari kelompok ibu yang mendapatkan suplemen 

multi mikronutrien dan anak dari ibu yang mendapatkan suplemen besi 

folat. 

6. Membandingkan perkembangan motorik antara anak dari ibu yang  

diberi suplemen multi mikronutrien dan anak dari ibu yang diberi 

suplemen besi folat. 

 

1.4.3 Manfaat penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 

1) Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan 

kesehatan masyarakat, khususnya mengenai tumbuh kembang anak. Selain 

itu penelitian ini juga dapat menambah kajian mengenai multi 

mikronutrien yang relatif masih sedikit di Indonesia. 

2) Bagi penentu kebijakan, penelitian ini dapat menjadi referensi untuk 

penentuan kebijakan mengenai kesehatan maternal selanjutnya agar 

kebijakan program dapat berjalan lebih efektif. 

3) Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

tumbuh kembang anak sehingga para orang tua pada umumnya dan 

responden pada khususnya dapat menerapkan pola asuh, asih dan asah 

yang sesuai dengan usia anak agar anak dapat tumbuh dan 

mengembangkan potensi mereka secara optimal.   
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