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1.1 Latar Belakang 

Masalah gizi kurang masih banyak terjadi di masyarakat. Gizi kurang 

merupakan salah satu penyebab kematian pada anak di bawah lima tahun 

(UNICEF, 2013). Dampak gizi kurang dapat bermanifestasi dalam jangka pendek 

dan jangka panjang, akibat kehamilan yang kurang sehat dan berat badan lahir 

rendah. Salah satu dampak yang dapat ditimbulkan dari keadaan gizi kurang 

adalah gangguan pertumbuhan yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronik, 

sehingga mempengaruhi pertumbuhan linier. Keadaan ini biasa disebut pendek 

atau stunting (Barasi, 2007). 

Masalah gizi khususnya stunting, dapat menghambat perkembangan anak 

dan mengurangi daya tahan tubuh anak sehingga lebih rentan terhadap penyakit. 

Di sekolah, performa belajar anak rendah dan anak bisa tertinggal dari teman-

temannya yang normal. Memasuki usia dewasa, ada kecenderungan untuk 

menjadi overweight yang berdampak mudahnya menderita penyakit degeneratif 

dan berpengaruh pada pendapatan yang rendah. Oleh karena itu, kejadian stunting 

dijadikan indikator buruknya kualitas sumber daya manusia yang diterima secara 

luas yang akan menyebabkan gangguan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat 

sehingga dapat mempengaruhi potensi perkembangan suatu bangsa (UNICEF, 

2012). 

Usia balita merupakan periode keemasan dalam perkembangan otak 

manusia (Adriani dan Wirjatmadi, 2012). Pertumbuhan di usia balita akan 
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menentukan perkembangan fisik dan mental serta keberhasilan di usia 

selanjutnya. Sejak konsepsi sampai dengan dua tahun pertama kehidupan 

merupakan masa kritis dan termasuk dalam kelompok Window of Opportunity. 

Pada periode ini, sel otak yang bertanggung jawab terhadap kecerdasan anak 

tumbuh sangat cepat hingga mencapai 80 persen yang apabila pabila kecukupan 

gizi pada periode ini tidak diperhatikan, anak dapat mengalami gangguan 

pertumbuhan dan menjadi pendek/stunting (Kurniasih, 2010). 

Stunting menggambarkan status gizi kurang yang bersifat kronik pada 

masa pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan. Stunting didefinisikan 

sebagai presentasi anak usia 0 sampai 59 bulan yang memiliki PB/U atau TB/U 

kurang dari -2 SD untuk kategori pendek dan -3 SD untuk kategori sangat pendek 

berdasarkan standar pertumbuhan menurut WHO (Riskesdas, 2010). Proses untuk 

menjadi stunting karena kegagalan pertumbuhan (growth faltering) dimulai dari 

kandungan ibu sampai usia dua tahun. Pada saat anak melewati usia dua tahun, 

akan susah untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada tahun-tahun awal 

kehidupan (UNICEF, 2012). 

Secara global, sekitar 1 dari 4 anak di bawah 5 tahun mengalami 

stunting. Diperkirakan 80% dari 165 juta anak stunting di dunia hidup di 14 negara. 

Sejak tahun 1990, prevalensi global dari kejadian stunting telah menurun dari 40% 

menjadi 26% di tahun 2011. Dari jumlah tersebut, lebih dari 90% kejadian stunting 

di dunia berada di Benua Afrika dan Asia. Prevalensi stunting balita pada tahun 

2011 di Afrika sebesar 36% dan di Asia sebesar 27% (UNICEF, WHO, World 

Bank, 2012).  
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Data tahun 2013 juga menyebutkan bahwa tren global kejadian stunting 

cenderung menurun dari tahun 2000 sebesar 33% menjadi 25% (UNICEF, WHO, 

World Bank, 2014). Di negara berkembang, prevalensi stunting juga mengalami 

penurunan dari 67% atau sebanyak 53 juta balita di tahun 1990 menjadi 38% atau 

48 juta balita di tahun 2011. Namun, meski prevalensi stunting semakin lama 

semakin menurun, populasi anak di bawah umur 5 tahun di negara berkembang 

yang semakin meningkat turut menyebabkan peningkatan pada angka prevalensi 

stunting (WHO, 2011). 

Di Asia, diperkirakan sebanyak 95,8 juta anak di bawah 5 tahun 

mengalami stunting dengan kejadian tertinggi terdapat di Asia Selatan. Sebanyak 

61 juta dari 68 juta jumlah anak di bawah 5 tahun yang mengalami stunting di 

Asia Selatan berasal dari India. Dilihat dari latar belakang penyebab masalahnya, 

sebanyak 59% angka stunting pada anak di bawah 5 tahun ini disebabkan oleh 

rendahnya tingkat pendapatan (UNICEF, 2013). 

Di Indonesia, berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013, terdapat 37,2% 

anak di bawah 5 tahun yang mengalami stunting dengan 19,2% anak yang 

bertubuh pendek dan 18,0% sangat pendek. Prevalensi ini mengalami peningkatan 

dibandingkan riskesdas sebelumnya tahun 2010 yaitu 35,6%. Dari jumlah kasus 

stunting yang masih tinggi tersebut, Indonesia termasuk dalam 14 negara dengan 

angka stunting pada anak di bawah 5 tahun terbesar dan menempati urutan ke 5 

setelah India, Nigeria, Pakistan dan Cina (UNICEF, 2013). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keadaan gizi kurang (stunting) dapat 

dibedakan menjadi dua yaitu faktor langsung dan faktor tak langsung. Faktor 
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langsung berhubungan dengan asupan zat gizi, pola konsumsi sehari-hari dan 

kejadian infeksi yang dapat memberikan hambatan absorbsi zat gizi yang dapat 

menurunkan daya tahan tubuh. Faktor tak langsung meliputi keadaan sosial 

ekonomi seperti tingkat pendidikan dan pengetahuan ibu, tingkat pendapatan dan 

pekerjaan orang tua, besar anggota keluarga, jarak kelahiran, pola pembrian MP-

ASI dan pola asuh orang tua terhadap balita (Adriani dan Wirjatmadi, 2012). 

Berdasarkan hasil Riskesdas, karakteristik responden yang terdiri dari 

karakteristik balita dan karakteristik keluarga seperti umur, jenis kelamin, tingkat 

pendidikan orang tua, jenis pekerjaan orang tua dan keadaan ekonomi keluarga 

atau tingkat pengeluaran perkapita dapat mempengaruhi status gizi pada balita 

(Depkes RI, 2010). Karakteristik keluarga dapat mempengaruhi pola pengasuhan 

keluarga terhadap balita dan kemampuan keluarga mengatasi masalah kerawanan 

pangan dalam keluarga (Sukirman, 2000). Penelitian Astari (2005) menunjukkan 

bahwa terdapat hubungan yang nyata antara karakteristik keluarga dengan pola 

pengasuhan. 

Manifestasi spesifik dari gizi kurang adalah ketidakcukupan zat gizi 

makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro merupakan zat gizi yang menyediakan 

energi bagi tubuh yang terdiri dari karbohidrat, lemak, dan protein. Sedangkan zat 

gizi mikro merupakan zat gizi yang diperlukan untuk menjalankan fungsi tubuh 

lain yang terdiri dari jenis vitamin dan mineral (Barasi, 2007). 

Pemberian ASI secara universal telah dianggap sebagai suatu bentuk 

pemberian makan balita yang ideal, khususnya dalam usia 6 bulan pertama 

(Henningham dan McGregor, 2009). Bayi yang mendapatkan ASI eksklusif akan 
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memperoleh semua kelebihan ASI dan kebutuhan gizi terpenuhi secara maksimal 

sehingga akan lebih sehat, daya tahan tubuh baik sehingga tidak rentan terhadap 

infeksi, dan tidak mudah terkena alergi. Bayi yang mendapatkan ASI secara 

eksklusif akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang optimal 

(Sulistyoningsih, 2011). 

Data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2004 menunjukkan bahwa 

pemberian ASI eksklusif di Indonesia masih rendah, sekitar 41,67% 

(Sulistyoningsih, 2011). Pada tahun 2012 presentase pemberian ASI eksklusif 

pada bayi 0-6 bulan adalah sebesar 48,6%. Presentase tertinggi adalah Nusa 

Tenggara Barat sebesar 69,84% dan terendah di Provinsi Papua Barat sebesar 

20,57% (Profil Kesehatan Indonesia, 2012). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Sofyaningsih (2011) 

menunjukkan bahwa dilihat dari nilai RR (Risiko Relatif) bayi yang tidak diberi 

ASI eksklusif memiliki risiko 1,3 kali lebih besar mengalami stunting pada usia 6-

12 bulan dibandingkan dengan bayi yang mendapatkan ASI Ekslusif. Kajian yang 

dilakukan oleh Hidayati (2010) menyebutkan bahwa rendahnya pemberian ASI 

eksklusif, makanan pertama yang rendah kualitas dan kuantitasnya serta tingginya 

frekuensi penyakit pada masa awal bayi merupakan alasan yang menjadi 

penyebab terjadinya lambat pertumbuhan (stunted). Penelitian yang dilakukan 

oleh Bayu dan Wirjatmadi (2012) menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

bermakna antara frekuensi sakit dan lama sakit dengan status gizi balita stunting 

di Kabupaten Gresik. Hal ini masih berhubungan dengan pentingnya pemberian 
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ASI ekslusif dalam menjaga daya tahan tubuh sehingga anak tidak mudah terkena 

penyakit infeksi seperti diare. 

Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2010, kejadian stunting banyak 

dipengaruhi oleh status pendapatan keluarga dan tingkat pendidikan yang rendah. 

Sebesar 40% kejadian stunting terjadi pada keluarga yang pekerjaan kepala rumah 

tangganya adalah petani/nelayan/buruh. Hasil penelitian Ipa dan Sirajudin (2010) 

mengenai status gizi anak sekolah pada keluarga nelayan di SDN 40 Lumpangang 

Desa Biangkeke Kabupaten Bantaeng menunjukkan bahwa terdapat 14,3% anak 

sekolah yang stunting berdasarkan indeks TB/U. Hasil penelitian Nasikhah (2012) 

menunjukkan bahwa pendapatan perkapita dan pendidikan ayah yang rendah 

merupakan faktor risiko kejadian stunting pada balita usia 24-36 bulan di 

Kecamatan Semarang Timur. Hasil ini tidak bertentangan dengan penelitian 

Candra (2012) yang menyatakan bahwa faktor risiko terhadap kejadian stunting 

pada anak usia 1-2 tahun adalah status ekonomi kurang. 

Berbagai program telah banyak direncanakan namun ternyata belum 

berdampak signifikan terhadap penurunan balita stunting. Berdasarkan latar 

belakang yang telah dijabarkan, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian 

lebih lanjut guna mengetahui hubungan faktor karakteristik, pola konsumsi dan 

penyakit infeksi dengan kejadian stunting balita. 

 
1.2 Identifikasi Masalah 

Masa balita adalah masa yang sangat vital dalam pertumbuhan dan 

perkembangan terutama pada seribu hari pertama kehidupan. Masalah malnutrisi 

yang terus terjadi pada balita akan semakin sulit untuk ditangani seiring 
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bertambahnya umur, terutama kasus stunting yang merupakan manifestasi 

pertumbuhan linier tubuh. Perhatian terhadap status gizi dan perkembangan balita 

pada usia ini penting untuk kelanjutan tumbuh kembang anak di masa depan. 

Data sekunder pencatatan pemantauan status gizi TB/U balita di 

Puskesmas Tanah Kali Kedinding Surabaya menunjukkan bahwa angka 

prevalensi balita stunting dari tahun 2012 sampai tahun 2014 terus mengalami 

peningkatan. Tahun 2012, angka prevalensi stunting mencapai 20,83% dan terus 

meningkat pada tahun 2013 yaitu sebesar 21,86% dan meningkat lagi pada tahun 

2014 sebesar 25,69 %. Angka prevalensi stunting pada balita di Kota Surabaya 

berdasarkan data sekunder dari Seksi Gizi Dinas Kesehatan Jawa Timur tahun 

2014 adalah sebesar 21,5%. Hal ini berarti angka prevalensi stunting balita di 

wilayah kerja Puskesmas Tanah Kali Kedinding tahun 2014 melebihi prevalensi 

stunting balita Kota Surabaya.   

Berbeda dengan indeks BB/U yang menggambarkan status gizi balita 

pada saat sekarang, TB/U merupakan indeks yang menggambarkan akumulasi 

nutrisi dan keadaan kesehatan balita dari masa yang lalu mulai dari dalam 

kandungan sehingga membutuhkan waktu antara interaksi faktor risiko dan 

akibatnya, apalagi untuk balita usia 12-59 bulan yang mulai terlepas dari 

konsumsi ASI dan memulai adaptasi dengan makanan orang dewasa. Banyak 

faktor yang berisiko menyebabkan stunting baik secara langsung maupun tidak 

langsung seperti karakteristik balita maupun keluarga, riwayat berat badan lahir, 

riwayat pemberian ASI, pola konsumsi, dan riwayat sakit yang diderita. 

Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih 
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lanjut guna mengetahui hubungan faktor karakteristik, pola konsumsi dan 

penyakit infeksi dengan kejadian stunting pada balita usia 12-59 bulan di wilayah 

kerja Puskesmas Tanah Kali Kedinding, Kota Surabaya. 

 
1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan 

maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah terdapat hubungan faktor 

karakteristik, pola konsumsi dan penyakit infeksi dengan kejadian stunting pada 

balita di wilayah kerja Puskesmas Tanah kali Kedinding, Kota Surabaya?” 

 
1.4 Tujuan 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan faktor karakteristik, pola konsumsi dan penyakit 

infeksi dengan kejadian stunting pada balita. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik balita meliputi umur, jenis kelamin, riwayat 

berat lahir, panjang lahir, jarak lahir dan riwayat pemberian ASI pada balita. 

2. Mengidentifikasi karakteristik keluarga meliputi jumlah 

pendapatan/pengeluaran keluarga, pendidikan orang tua, pengetahuan ibu, 

dan jumlah anak serta anggota keluarga. 

3. Mengidentifikasi pola konsumsi dengan melihat kebiasaan makan balita 

menggunakan food frequency questionnaires (FFQ) semikuantitatif. 

4. Mengidentifikasi riwayat terjadinya penyakit infeksi yang pernah diderita 

oleh balita. 
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5. Menganalisis hubungan karakteristik balita dan karakteristik keluarga dengan 

kejadian stunting pada balita. 

6. Menganalisis hubungan pola konsumsi dengan kejadian stunting pada balita. 

7. Menganalisis hubungan riwayat terjadinya penyakit infeksi dengan kejadian 

stunting pada balita. 

 
1.5 Manfaat 

1. Manfaat Bagi Peneliti 

Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan keterampilan dalam 

melakukan penelitian serta kesempatan menerapkan teori yang didapatkan di 

perkuliahan terhadap keadaan gizi di masyarakat. 

2. Manfaat Bagi Institusi Pendidikan 

Menambah perbendaharaan wacana dan informasi serta aplikasi teori 

yang dapat dijadikan kajian dalam pengembangan ilmu gizi masyarakat. 

3. Manfaat Bagi Institusi Kesehatan Terkait 

Menambah data bagi institusi kesehatan dan program kesehatan dalam 

mengembangkan program gizi terutama yang berkaitan dengan optimalisasi 

tumbuh kembang balita. 

4. Manfaat Bagi Masyarakat Sasaran 

Mendapatkan tambahan informasi mengenai masalah kesehatan balita 

terutama dalam hal stunting sehingga diharapkan masyarakat sasaran dapat 

meningkatkan pemahaman tentang hal-hal yang berkaitan dengan stunting pada 

balita. 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi HUBUNGAN FAKTOR KARAKTERISTIK, POLA KONSUMSI DAN 
PENYAKIT INFEKSI DENGAN KEJADIAN STUNTING PADA BALITA

KHOIRUN NI’MAH




