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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Nutrisi atau zat gizi merupakan bagian yang sangat penting dari kesehatan 

dan pembangunan. Status gizi yang baik akan berkaitan erat dengan peningkatan 

kesehatan ibu hamil, bayi, dan anak- anak, sistem kekebalan tubuh yang lebih kuat, 

kehamilan dan persalinan yang lebih aman, penurunan risiko penyakit tidak 

menular (seperti diabetes melitus dan penyakit kardiovaskular) serta umur yang 

Panjang. Anak-anak yang sehat belajar lebih baik serta individu dengan nutrisi yang 

memadai lebih produktif dan dapat menciptakan peluang untuk secara bertahap 

memutus siklus kemiskinan dan kelaparan (WHO, 2018).  

Malnutrisi adalah kondisi kekurangan, kelebihan atau adanya 

ketidakseimbangan antara asupan energi atau nutrisi dengan kebutuhan seseorang. 

Istilah malnutrisi mencakup dua kondisi yaitu gizi lebih (overweight dan obesity) 

dan gizi kurang/gizi buruk (stunting, wasting, underweight dan micronutrient 

deficiencies) (WHO, 2016). Salah satu masalah gizi yang kini menjadi perhatian 

badan kesehatan dunia adalah masalah stunting. Baduta (bayi dibawah usia dua 

tahun) yang mengalami stunting akan mengalami tingkat kecerdasan yang rendah 

dan lebih rentan untuk terkena penyakit yang berdampak pada tingkat produktivitas 

yang rendah di masa depan, sehingga secara luas dapat menghambat pertumbuhan 

ekonomi, meningkatkan angka kemiskinan dan memperlebar ketimpangan sosial 

(Kemenkes, 2010). 
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Stunting merupakan gangguan pertumbuhan linier yang tidak sesuai dengan 

usia. Hal ini dapat terjadi karena kekurangan zat gizi kronis, buruknya kondisi 

kesehatan serta minimnya pengasuhan (Aridiyah, et. al., 2015). Lebih lanjut, WHO 

menyebutkan stunting ditandai dengan nilai Z-score tinggi badan menurut umur 

(TB/U) dan panjang badan menurut umur (PB/U) kurang dari -2 standar deviasi 

(SD). Menurut Kemenkes RI (2016), stunting menggambarkan adanya masalah gizi 

kronis yang dipengaruhi oleh kondisi ibu/calon ibu, masa janin, dan masa 

bayi/balita serta penyakit kronis yang pernah/sedang di derita balita.  

Dengan menyadari bahaya stunting bagi masa depan suatu bangsa, WHO 

menyarankan untuk segera menanggulangi balita stunting dengan melakukan 

intervensi gizi spesifik dan sensitif pada masa selama kehamilan dan setelah 

persalinan serta membentuk lingkungan yang mendukung (enabling-environment) 

(WHO, 2018). Terkait dengan pernyataan WHO, untuk menanggulangi masalah 

gizi yang kompleks di Indonesia, pemerintah membuat Peraturan Presiden nomor 

42/2013 tentang Gerakan Nasional Perbaikan Gizi untuk menurunkan prevalensi 

stunting di Indonesia. Salah satu program yang menjadi fokus utama terkait 

Peraturan Presiden 42/2013 adalah perbaikan gizi dalam 1000 Hari Pertama 

Kehidupan (HPK). Program gizi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) adalah salah 

satu gerakan percepatan perbaikan gizi yang diadopsi dari gerakan Scaling Up-

Nutrition (SUN) Movement untuk menurunkan masalah gizi pada 1000 HPK yaitu 

mulai dari awal kehamilan hingga usia 2 tahun. Di dalam program 1000 HPK 

diselenggarakan pemberian makanan tambahan (PMT) dan suplementasi tablet besi 

dan mikronutrien lainnya pada ibu hamil, konseling inisiasi menyusui dini (IMD) 
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dan ASI eksklusif pada ibu hamil dan bersalin, MP-ASI, pemantauan pertumbuhan 

balita dan pemberian makanan tambahan (MP-ASI) pada balita rawan kekurangan 

gizi serta konseling kebersihan diri dan lingkungan serta program-program lainnya 

yang sejalan dengan standar yang di tetapkan oleh kementerian kesehatan 

(Kemenkes RI, 2018). Secara ilmiah telah dibuktikan bahwa 1000 HPK merupakan 

periode emas yang menentukan kualitas kehidupan seseorang sehingga periode ini 

disebut sebagai “periode emas” (Kemenkes RI, 2016).  

Penanganan masalah stunting sangat kompleks karena melibatkan banyak 

sektor karena itu perlu adanya keterlibatan berbagai instansi untuk turut berperan 

dalam melawan stunting. Intervensi gizi spesifik berada dalam ruang lingkup 

kebijakan kesehatan yang lebih fokus pada penanganan penyebab langsung dari 

masalah gizi kronis yaitu asupan makanan dan riwayat penyakit infeksi. 

Penanganan terhadap salah satu penyebab langsung masalah gizi kronis (asupan 

makanan) di pelayanan kesehatan primer adalah dengan memberikan makanan 

tambahan pada ibu hamil dan makanan pendamping ASI pada balita. Intervensi gizi 

sensitif lebih fokus pada penanganan penyebab tidak langsung (ketahanan pangan, 

akses pelayanan kesehatan, kesehatan lingkungan dan pola asuh), sehingga dalam 

melakukan intervensi sensitif, sektor yang berperan lebih luas yaitu bidang 

kesehatan, pertanian, pemberdayaan perempuan, hygiene air dan sanitasi serta 

pendidikan. Selain intervensi gizi spesifik dan sensitif, faktor lain yang perlu 

ditingkatkan adalah membentuk lingkungan yang mendukung (enabling – 

environment). Hal ini perlu dibentuk dengan baik agar faktor-faktor yang sangat 

mendasar dan berhubungan erat dengan status gizi seperti pemerintahan, 
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pendapatan, kebijakan ekonomi, serta politik/ideologi, budaya, sumberdaya dan 

kesetaraan (Kemenkes RI, 2018).  

Penanganan terhadap penyebab langsung masalah gizi kronis (kekurangan 

asupan makanan) di pelayanan kesehatan primer adalah dengan memberikan 

makanan tambahan pada ibu hamil dan makanan pendamping ASI pada balita. 

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) adalah pemberian makanan bergizi sebagai 

tambahan selain makanan utama (Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, 

2011). Ada dua macam PMT yaitu PMT penyuluhan untuk mempertahankan status 

gizi normal dan PMT pemulihan untuk meningkatkan status gizi pada kelompok 

yang rentan Kekurang Energi Kronis (KEK).  

Prevalensi stunting dikatakan rendah atau tidak lagi menjadi masalah 

kesehatan masyarakat apabila prevalensinya kurang dari 20%. Namun di Indonesia 

termasuk Tolikara yang menjadi lokasi penelitian bahkan di tingkat dunia, 

prevalensi stunting tetap berada diatas 20% sehingga sampai saat ini masalah 

stunting masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang harus dilakukan upaya 

penanggulan (Kemenkes, 2018). Terdapat 162 juta anak berusia kurang dari 5 tahun 

di seluruh dunia mengalami stunting pada tahun 2012. Jika kondisi ini berlanjut 

tanpa ada upaya penurunan, diperkirakan prevalensi balita stunting pada tahun 2025 

adalah 127 juta. Sebaliknya, apabila dilakukan upaya pencegahan, ditargetkan 

prevalensi stunting pada tahun 2025 berkurang sebesar 40% (WHO, 2014). 

Berdasarkan riset terbaru, pada tahun 2017 prevalensi stunting di seluruh dunia 

telah berkurang menjadi 150,8 juta (Unicef, 2018). Lebih dari setengah (55%) balita 

stunting di dunia pada tahun 2017 berasal dari Asia. Di tingkat Asia, Indonesia 
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berada di posisi ketiga dengan rata-rata prevalensi balita stunting dari tahun 2000-

2017 sebesar 36,4% (Joint Child Malnutrition Eltimates, 2018).  

Prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan riset terbaru pada tahun 2018 

adalah 30,8%. Sementara itu, prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2017 

berada pada urutan ke empat terbesar di dunia dengan angka prevalensi stunting 

sebesar 29,6% (Kemenkes RI, 2018). Di tingkat nasional, prosentase kejadian 

stunting pada tahun 2017 paling rendah adalah Provinsi Bali 19,1%, prosentase 

tertinggi adalah Nusa Tenggara Timur 40,3%, sementara prevalensi stunting di 

Papua sebesar 32,8%. Angka ini meningkat dari prevalensi stunting di tahun 

sebelumnya sebesar 28,0% (Kemenkes, 2018). Berikut adalah data yang 

menunjukkan angka kejadian stunting di tingkat nasional, provinsi Papua dan 

Kabupaten Tolikara: 

 
 

Tabel 1.1 Data Prevalensi Stunting di Indonesia, Papua dan Tolikara 

                 Sumber: Kemenkes RI, 2016; Kemenkes RI, 2017; Kemenkes RI,  

                 2018; Riskesdas, 2018 

Prevalensi stunting 

No. Tahun Indonesia (%) Papua Tolikara 

1 2015 29 28,6 38,1 

2 2016 27,5 28 29,4 

3 2017 29,6 32,8 41,0 

 

 

 Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa prosentase balita stunting di 

Indonesia berkurang dari 29% menjadi 27,5% pada tahun 2015 hingga 2016, tetapi 

pada tahun 2017 terjadi peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 29,6%. 

Prevalensi stunting di Provinsi Papua pada tahun 2015 sebesar 28,6% dan pada 
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tahun 2016 berkurang 0,6 menjadi 28%. Namun pada tahun 2017 meningkat sangat 

drastis dari tahun sebelumnya yaitu 28% menjadi 32,8%. Di kabupaten Tolikara, 

prevalensi stunting pada tahun 2015 adalah 38,1%, pada tahun 2016 prevalensi 

stunting berkurang sangat drastic menjadi 29,4%, pada tahun 2017 prevalensi 

stunting meningkat sangat tinggi dari 2 tahun sebelumnya menjadi 41,0%. Jika 

prevalensi stunting di Kabupaten Tolikara dibandingkan dengan rata-rata nasional, 

kondisi balita bertubuh pendek di Kabupaten Tolikara sangat memprihatinkan Hal 

ini menunjukkan bahwa ada masalah stunting yang sangat serius pada balita di 

kabupaten Tolikara pada tahun 2017. Oleh karena itu, untuk mencegah dan 

mengatasi masalah stunting di Tolikara, Pemerintah telah memulai dengan 

Pelayanan Gizi 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yang berfokus pada 

pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil, ASI eksklusif selama 6 bulan, 

pemberian makanan pendamping ASI sejak usia 6 bulan dan mengukur 

tinggi/panjang dan berat badan anak setiap kali memeriksakan kesehatan di 

Posyandu (Wanimbo, U.G., 2018). Pelayanan Gizi 1000 HPK di Kabupaten 

Tolikara awalnya dilaksanakan di Distrik Karubaga yang mencakup 8 Posyandu. 

Setelah berjalan selama empat tahun, telah menjangkau tiga distrik lagi yakni 

Distrik, Kembu/Mamit, Distrik Nabunage dan Distrik Bokondini (Wanimbo, U.G., 

2018). 

Berdasarkan data prevalensi stunting, penelitian ini perlu dilakukan dengan 

tujuan menganalisis “Hubungan Antara Riwayat Pemberian Makanan Tambahan 

(PMT) Pada Ibu Hamil Dengan Angka Kejadian Stunting Balita Berusia 7-24 Bulan 

Di Wilayah Kerja Puskesmas Karubaga”. Dengan mengetahui adanya keterkaitan 
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antara riwayat PMT yang tercakup dalam program gizi 1000 HPK terhadap angka 

kejadian stunting, diharapkan semua pihak (orang tua, tenaga kesehatan dan 

pemerintah) mengetahui pentingnya peran gizi pada 1000 HPK terhadap 

pertumbuhan (tinggi badan) anak sehingga semua pihak mengetahui dan semakin 

giat melaksanakan serta mengikuti program intervensi gizi pada 1000 HPK. Dengan 

demikian, prevalensi balita stunting di Indonesia dapat diturunkan dan target WHO 

untuk menurunkan angka kejadian stunting sebesar 40% pada tahun 2025 dapat 

dicapai. 

1.2. Rumusan Masalah 

Adakah hubungan antara riwayat pemberian makanan tambahan pada ibu 

hamil dengan kejadian stunting pada baduta usia 7-24 bulan di wilayah kerja 

Puskesmas Karubaga? 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1. Tujuan umum 

Mengetahui hubungan antara riwayat pemberian makanan tambahan (PMT) 

pada ibu hamil dengan kejadian stunting baduta usia 7-24 bulan di wilayah kerja 

Puskesmas Karubaga. 

1.3.2. Tujuan khusus  

1. Mengetahui gambaran karakateristik baduta (usia dan jenis kelamin) usia 

7-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Karubaga 

2. Mengetahui gambaran karakateristik ibu (usia, pekerjaan, pendidikan, dan 

tinggi badan) yang memiliki baduta usia 7-24 bulan di wilayah kerja 

Puskesmas Karubaga. 
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3. Mengetahui hubungan antara riwayat pemberian makanan tambahan pada 

ibu hamil dengan kejadian stunting baduta usia 7-24 bulan di wilayah kerja 

Puskesmas Karubaga. 

1.4. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Menambah wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama yang 

berhubungan dengan pentingnya asupan nutrisi yang adekuat pada masa 

kehamilan terhadap angka kejadian stunting. 

2. Manfaat praktis 

1) Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta menambah 

wawasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai 

pentingnya PMT pada ibu hamil dengan kejadian stunting pada bayi usia 

kurang dari 2 tahun. 

2) Bagi Puskesmas Karubaga 

Menjadi bahan evaluasi bagi Puskesmas Karubaga yang sudah 

menjalankan program pemberian makanan tambahan pada ibu hamil 

yang tercakup dalam program 1000 HPK. Sehingga puskesmas dapat 

bekerja lebih giat lagi untuk menjangkau masyarakat yang belum 

mengikuti program ini 

3) Menjadi bahan masukan untuk Pemerintah Kabupaten Tolikara agar 

dapat mendukung dan menerapkan program intervensi gizi 1000 HPK 

yang didalamnya mencakup PMT pada ibu hamil di seluruh Puskesmas 
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di Kabupaten Tolikara 

4) Memberikan informasi serta meningkatkan kesadaran masyarakat 

mengenai pentingnya intervensi gizi pada 1000 HPK untuk mencegah 

stunting pada balita. 


