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ABSTRAK 

 

Stunting merupakan penggambaran dari status gizi kurang yang bersifat 

kronik pada masa pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan. 

Kejadian stunting dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti karakteristik 

keluarga dan balita serta asupan zat gizi yang kurang disertai dengan terjadinya 

penyakit infeksi pada anak. Data di Puskesmas Tanah Kali Kedinding tahun 2012-

2014, menunjukkan adanya peningkatan kasus stunting pada balita dari 20,83% 

pada tahun 2012 menjadi 21,86% pada tahun 2013 dan meningkat lagi menjadi 

25,69 pada tahun 2014. Tujuan penelitian ini secara umum untuk menganalisis 

hubungan faktor karakteristik, pola konsumsi dan penyakit infeksi dengan 

kejadian stunting pada balita. 

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan desain 

kasus kontrol. Sampel kasus 34 balita stunting dan kontrol sebanyak 34 balita 

tinggi badan normal di wilayah kerja Puskesmas Tanah Kali Kedinding. Variabel 

bebas terdiri dari karakteristik balita, karakteristik keluarga, pola konsumsi dan 

penyakit infeksi. Variabel terikat adalah kejadian stunting. Hubungan variabel 

bebas dan terikat serta faktor risikonya diketahui melalui uji chi-square. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang memiliki hubungan 

secara signifikan dengan kejadian stunting pada balita adalah panjang badan lahir 

balita (p=0,045; OR 4,091), riwayat ASI eksklusif (p=0,025; OR 4,643), tingkat 

pendapatan keluarga (p=0,04; OR 3,250), pengeluaran untuk konsumsi (p=0,025; 

OR 3,656), pendidikan ibu (p=0,029; OR 3,378) dan pengetahuan ibu (p=0,015; 

OR 3,877). Tidak terdapat hubungan antara asupan energi (p=0,19) dan protein 

(p=0,34) dan riwayat terjadinya infeksi (diare, p=0,454; ISPA, p=0,391) dengan 

kejadian stunting pada balita. 

Kesimpulan penelitian ini adalah beberapa faktor karakteristik balita 

maupun keluarga berhubungan dengan kejadian stunting pada balita. Upaya yang 

disarankan adalah memberikan KIE dimulai pada usia remaja wanita tentang gizi 

pertumbuhan balita dan pentingnya dukungan terhadap pelaksanaan program 

pemberian ASI Eksklusif. 
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