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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Masalah stunting merupakan satu permasalahan gizi yang dihadapi di dunia, 

khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. Stunting menjadi 

permasalahan karena berhubungan dengan meningkatkan risiko terjadinya 

kesakitan dan kematian, perkembangan otak suboptimal sehingga perkembangan 

motorik terlambat dan terhambatnya pertumbuhan mental (Mitra, 2015). 

Keadaan pendek (stunting) menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik 

Indonesia Nomor 1995/MENKES/SK/XII/2010 tentang standar antropomentri 

penilaian status gizi anak adalah keadaan dimana hasil pengukuran Panjang Badan 

menurut Umur (PB/U) atau Tinggi Badan menurut Umur (TB/U) berada diantara -

3 Standar Deviasi (SD) sampai -2 Standar Deviasi (SD). Sangat pendek (severe 

stunting) adalah keadaan dimana hasil pengukuran PB/U atau TB/U dibawah -3 SD. 

Kejadian stunting pada balita meningkat seiring bertambahnya usia. 

Berdasarkan penelitian (Ramli et al, 2009), prevalensi stunting dan severe stunting 

lebih tinggi pada anak usia 24-59 bulan yaitu 50% dan 24%. Temuan ini mirip 

dengan hasil dari Bangladesh, India dan Pakistan di mana anak-anak berusia 24-59 

bulan ditemukan berada pada risiko lebih besar untuk terhambat. Hal ini 

menunjukkan bahwa untuk anak usia 24-59 bulan stunting tidak mungkin reversible 

(Rahmayana et al, 2014). 

Menurut World Health Organization (WHO) (2014) dalam Global Nutrition 

Targets 2025, stunting dianggap sebagai suatu gambaran pertumbuhan irreversible 
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yang sebagian besar dipengaruhi oleh asupan nutrisi yang tidak seimbang dan 

infeksi berulang selama 1000 hari pertama kehidupan. Di dunia kejadian stunting 

diperkirakan sekitar 171 juta sampai 314 juta yang terjadi pada anak usia di bawah 

5 tahun dan 90% diantaranya terdapat di negara-negara Benua Afrika dan Asia 

(Frenske et al, 2013). 

Menurut World Health Organization (WHO), apabila masalah stunting diatas 

20%, maka merupakan masalah kesehatan masyarakat. Sebanyak 10,2% bayi di 

Indonesia lahir dengan berat badan rendah (<2500gram), 19,6% balita di Indonesia 

memiliki berat badan tidak sesuai dengan usianya (gizi kurang), dan 37,2% balita 

di Indonesia memiliki tinggi badan tidak sesuai dengan usianya (pendek) 

(Kemenkes, 2018) 

Berdasarkan survei Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 42% anak di Jawa 

Timur bisa mengalami pendek. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur telah 

melakukan sampling pada 24.000 balita usia 0-5 tahun di Jawa Timur, dan hasilnya 

sebanyak 12% balita sangat pendek dan 30% balita pendek. Hasil utama dari 

Riskesdas, 2018 angka prevalensi kejadian stunting di Provinsi Jawa Timur sebesar 

32,81% dengan balita sangat pendek sebesar 12,92% dan balita pendek sebesar 

19,89%. 

Data dari Puskesmas Kalisat Kabupaten Jember, merupakan puskesmas 

dengan jumlah anak stuning tertinggi di daerah pedesaan yaitu sebesar 67% 

(Aridiyah, et al, 2015). Prevalensi gizi kurang pada anak balita di Kecamatan 

Bululawang tahun 2012 sebesar 5,49% dan stunting sebesar 25,9% (Nurmayanti, 

2015). Menurut Data Puskesmas Bululawang pada Februari tahun 2018, dalam 
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operasi timbang Kecamatan Bululawang yang dilakukan pada 14 desa didapatkan 

prevalensi stunting mecapai 24,53% dengan balita sangat pendek 7,9% dan balita 

pendek sebanyak 16.5%. 

Balita dalam tumbuh kembangnya, sangat memerlukan adanya gizi seimbang 

agar pertumbuhan mereka tidak terganggu. Jika terdapat ketidakseimbangan dalam 

pemberian gizi, maka akan berpengaruh kepada tumbuh kembang anak, seperti 

adanya stunting. Selain itu dampak adanya stunting adalah balita mudah sakit, 

kemampuan kognitif berkurang, saat tua berisiko terkena penyakit berhubungan 

dengan pola makan, fungsi-fungsi tubuh tidak seimbang, dan postur tubuh tidak 

maksimal saat dewasa (Kemenkes, 2018). Status gizi balita adalah salah satu tanda 

kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapainya dalam Millenium Development 

Goals (MDGs). Status gizi ini penting karena menjadi salah satu faktor resiko untuk 

kejadian kesakitan dan kematian (Susilowati dan Himawati, 2017).  

Berat badan lahir merupakan salah satu indikator kesehatan pada bayi yang 

baru lahir. Berat badan lahir merupakan parameter yang sering dipakai untuk 

menggambarkan pertumbuhan janin pada masa kehamilan. Bayi dengan berat 

badan lahir rendah akan rentan terhadap pengaruh lingkungan yang kurang baik 

dimasa mendatang (Umboh, 2013). Selain itu ditemukan adanya ketidakcukupan 

gizi serta infeksi yang menjadi parameter kejadian stunting (Kusharisupeni, 2002). 

Merujuk dari ketetapan World Health Organization (WHO) angka kejadian 

dapat dikatakan sebagai suatu masalah jika angka prevalensinya mencapai 20%. 

Sedangkan data dari Puskesmas Bululawang pada bulan Februari 2018 

menunjukkan kejadian stunting mencapai 24,53%. Maka dari itu peneliti tertarik 
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untuk melakukan penelitian kejadian stunting di Kecamatan Bululawang 

Kabupaten Malang dengan angka prevalensi kejadian stunting yang masih tinggi 

daripada batas normal yang diberikan WHO (World Health Organization). 

1.2. Rumusan Masalah 

Stunting di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang pada tahun 2018 

mencapai angka 24,53%, sedangkan menurut World Health Organization (WHO) 

jika suatu kejadian mencapai angka diatas 20% maka permasalahan tersebut adalah 

permasalahan yang besar dan perlu kita kaji lebih dalam untuk mencari penyebab 

dari permasalahan tersebut, meliputi : Bagaimana gambaran antara pengetahuan Ibu 

tentang status gizi dan pengetahuan Ibu tentang pola makan dengan adanya kejadian 

stunting di Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang? 

1.3. Tujuan 

1.3.1 Tujuan umum 

Mengetahui gambaran antara pengetahuan Ibu tentang status gizi dan pola 

makan dengan adanya kejadian stunting pada anak usia 24-59 bulan di Desa 

Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang. 

1.3.2 Tujuan khusus 

a. Menjelaskan karakteristik ibu dan balita di Desa Wandanpuro Kecamatan 

Bululawang Kabupaten Malang 

b. Mendeskripsikan pengetahuan ibu tentang gizi balita di Desa 

Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang 

c. Mendeskripsikan pengetahuan ibu tentang pola makan balita di Desa 

Wandanpuro Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang 
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d. Mengukur jumlah kejadian stunting pada balita di Desa Wandanpuro  

Kecamatan Bululawang Kabupaten Malang 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu: 

a. Dapat menambah wawasan dan pengalaman tentang gambaran 

pengetahuan Ibu tentang status gizi dan pola makan dengan adanya 

kejadian stunting di Desa Wandanpuro Kecamatan Bululawang 

Kabupaten Malang 

b. Mengetahui cara pengukuran status gizi pada balita 

1.4.2 Manfaat praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 

a. Ibu dapat mengetahui pentingnya pengetahuan ibu tentang status gizi 

b. Ibu dapat mengetahui pentingnya pengetahuan ibu tentang pola makan 

c. Ibu dapat mengetahui pentingnya mengetahui keadaan status gizi balita 

 


