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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

 Anak merupakan generasi penerus bangsa. Anak yang berkualitas dapat 

menghasilkan sumber daya manusia yang baik untuk bangsanya. Sebagai penerus 

bangsa, anak harus sehat, cerdas, kreatif, dan produktif (Tim Nasional Percepatan 

Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudaayaan Republik Indonesia, 2017). Untuk mencapai hal 

tersebut, status gizi anak harus selalu baik sehingga pertumbuhan dan 

perkembangan anak dapat optimal.  

 Namun, kejadian malnutrisi pada anak di dunia masih cukup banyak. 

Kejadian malnutrisi pada anak menurut data observasi kesehatan global world 

health organization (WHO) tahun 2017, terdapat 151 juta anak dibawah 5 tahun 

yang mengalami stunting, 51 juta anak yang mengalami wasting, dan 38 juta anak 

yang mengalami overweight (WHO, 2017). 

 Di Indonesia, dari hasil riset kesehatan dasar 2018 jumlah kejadian malnutrisi 

tertinggi yaitu kejadian balita pendek (stunting) dibandingkan dengan kejadian 

balita kurus (wasting) dan balita gemuk (overweight). Pada tahun 2007 prevalensi 

stunting adalah 36,8% lalu menurun di tahun 2010 yaitu 35,6%, lalu meningkat 

kembali di tahun 2013 yaitu 37,2% dan menurun kembali menjadi 30,8% dari 

seluruh balita di Indonesia tahun 2018. Menurut WHO tahun 2016, negara yang 

memiliki angka prevalensi kejadian stunting ≥ 20% termasuk kedalam masalah 

kesehatan masyarakat sehingga kejadian stunting di Indonesia harus ditangani 

(Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan 

Pemerintah RI, 2013). Penanganan kejadian stunting harus cepat dilakukan karena 

kejadian stunting dapat menyebabkan berbagai dampak buruk antara lain dampak 

terhadap kecerdasan, kerentanan terhadap penyakit, menurunkan produktifitas, 

menghambat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kemiskinan dan 

ketimpangan (Kementerian Kesehatan Pemerintah RI, 2016). 
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 Penanganan kasus stunting sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi belum 

mencapai target prevalensi WHO yaitu <20% maupun target prevalensi rencana 

pembangungan jangka menengah nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 yaitu <32%. 

Kejadian stunting dapat dicegah dengan cara menghindari faktor-faktor risiko yang 

dapat menyebabkan terjadinya kejadian stunting pada anak sehingga dapat 

meningkatkan harapan tercapainya target prevalensi WHO yaitu <20% untuk setiap 

negara dan menurunkan 40% dari jumlah penderita stunting anak di seluruh dunia 

pada tahun 2025 serta tercapainya target RPJMN 2015-2019 yaitu 28% 

(Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, 2014; 

Global Nutrition Report, 2016; Kementerian Kesehatan Pemerintah RI, 2018). 

 Kejadian stunting berdasarkan riset kesehatan dasar 2018 memperlihatkan 

bahwa kejadian stunting tertinggi terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, 

Provinsi Sulawesi Barat, dan Provinsi Aceh (Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kesehatan, Kementerian Kesehatan Pemerintah RI, 2018). Namun, kejadian 

stunting yang masih tinggi tersebar di beberapa kota yang berada di seluruh provinsi 

di Indonesia. Terdapat 160 kota yang masih menjadi fokus terhadap tingginya 

kejadian stunting. Salah satunya di Provinsi Banten terdapat 2 kota, yaitu 

Pandeglang dan Lebak (Kementerian Kesehatan Pemerintah RI, 2018). 

Berdasarkan riset kesehatan dasar Provinsi Banten tahun 2013, prevalensi kejadian 

stunting di Kabupaten Pandeglang adalah yang paling tertinggi dibandingkan 

dengan kabupaten/kota lain yang berada di Provinsi Banten. Nilai Prevalensi 

kejadian stunting di kabupaten/kota yang berada di Provinsi Banten tahun 2013 

adalah 38,6% di Kabupaten Pandeglang, 38,1% di Lebak, 36,7% di Kabupaten 

Serang, 32,3% di Kabupaten Tangerang, 31,4% di Kota Cilegon, 31,2% di Kota 

Serang, 28,9% di Kota Tangerang Selatan, dan 28,6% di Kota Tangerang (Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Pemerintah RI, 

2013). Pada daerah Kabupaten Pandeglang, kejadian anak stunting tersebar 

diseluruh wilayah puskesmas. Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudaayaan Republik Indonesia tahun 2018, Kabupaten Pandeglang memiliki 10 

desa lokus stunting. 4 desa dari 10 desa tersebut terdapat di wilayah kerja 

Puskesmas Bangkonol, Kabupaten Pandeglang. 
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 Proses terjadinya stunting dimulai dari janin dalam kandungan dan baru 

nampak setelah berumur 2 tahun (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudaayaan Republik Indonesia, 2017). Hal ini dikarenakan pada 40-60% bayi 

berumur 0-2 tahun mengalami fase catch-up dan catch-down untuk menuju tinggi 

potensi genetik bayi tersebut. Fase ini sebagian besar sudah tercapai pada umur 

anak 24 bulan (Ikatan Dokter Anak Indonesia, 2013). 

 Dari latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Risiko Yang Mempengaruhi Kejadian 

Stunting Pada Balita Usia 24-60 Bulan di Puskesmas Bangkonol Kabupaten 

Pandeglang Provinsi Banten”. 

 

I.2 Perumusan Masalah 

 Prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi (Badan Penelitian dan 

Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Pemerintah RI, 2018). Provinsi 

Banten merupakan salah satu dari 34 provinsi yang ada di Indonesia yang memiliki 

prevalensi kejadian stunting yang belum mencapai target. Menurut Riset kesehatan 

dasar 2013, Kabupaten Pandeglang merupakan daerah dengan kejadian stunting 

tertinggi di Provinsi Banten. Kejadian stunting dapat dicegah dengan menghindari 

faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan terjadinya kejadian stunting. Untuk 

dapat menurunkan angka kejadian stunting, penulis ingin mengetahui apa saja 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kejadian stunting pada balita usia 24-60 

bulan di Puskesmas Bangkonol Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.  

 

I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

 Mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kejadian 

stunting pada balita usia 24-60 bulan di Puskesmas Bangkonol Kabupaten 

Pandeglang, Provinsi Banten.  
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I.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mengetahui angka prevalensi stunting pada balita usia 24-60 bulan di 

Puskesmas Bangkonol, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.  

b. Mengetahui gambaran status gizi ibu saat hamil pada ibu yang memiliki 

balita usia 24-60 bulan di Puskesmas Bangkonol, Kabupaten 

Pandeglang, Provinsi Banten.  

c. Mengetahui gambaran berat bayi lahir pada balita usia 24-60 bulan di 

Puskesmas Bangkonol, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. 

d. Mengetahui gambaran panjang bayi lahir pada balita usia 24-60 bulan di 

Puskesmas Bangkonol, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten 

e. Mengetahui gambaran pemberian ASI eksklusif pada balita usia 24-60 

bulan di Puskesmas Bangkonol, Kabupaten Pandeglang, Provinsi 

Banten.  

f. Mengetahui prevalensi riwayat kelahiran prematur pada balita usia 24-60 

bulan di Puskesmas Bangkonol, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Baten. 

g. Mengetahui gambaran status imunisasi pada balita usia 24-60 bulan di 

Puskesmas Bangkonol, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.  

h. Mengetahui gambaran riwayat infeksi balita (Cacingan, Diare dan ISPA) 

pada balita usia 24-60 bulan di Puskesmas Bangkonol, Kabupaten 

Pandeglang, Provinsi Banten.   

i. Menganalisa pengaruh gizi ibu saat hamil sebagai faktor risiko kejadian 

stunting pada balita usia 24-60 bulan di Puskesmas Bangkonol, 

Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. 

j. Menganalisa pengaruh riwayat berat bayi lahir rendah sebagai faktor 

risiko kejadian stunting pada balita usia 24-60 bulan di Puskesmas 

Bangkonol Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. 

k. Menganalisa pengaruh riwayat panjang bayi lahir rendah sebagai faktor 

risiko kejadian stunting pada balita usia 24-60 bulan di Puskesmas 

Bangkonol, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. 

l. Menganalisa pengaruh pemberian ASI eksklusif sebagai faktor risiko 

kejadian stunting pada balita usia 24-60 bulan di Puskesmas Bangkonol, 

Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. 
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m. Menganalisa pengaruh riwayat kelahiran prematur sebagai faktor risiko 

kejadian stunting pada balita usia 24-60 bulan di Puskesmas Bangkonol, 

Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. 

n. Menganalisa pengaruh status imunisasi sebagai faktor risiko kejadian 

stunting pada balita usia 24-60 bulan di Puskesmas Bangkonol, 

Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. 

o. Menganalisa pengaruh riwayat penyakit infeksi (ISPA dan Diare) 

sebagai faktor risiko kejadian stunting pada balita usia 24-60 bulan di 

Puskesmas Bangkonol, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. 

p. Menganalisa pengaruh faktor yang paling berpengaruh terhadap kejadian 

stunting pada balita usia 24-60 bulan di Puskesmas Bangkonol, 

Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat Teoritis 

 Menambah pengetahuan, membuktikan bukti empiris dan membuktikan teori 

yang sudah ada terkait dengan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kejadian 

stunting dan memperkuat bukti adanya pengaruh antara faktor-faktor yang telah 

diteliti terhadap kejadian stunting pada balita usia 24-60 bulan.   

 

I.4.2 Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi responden 

Memberikan informasi mengenai status gizi responden sehingga gizi 

responden dapat lebih diperhatikan orangtua agar responden dapat 

tumbuh dan berkembang secara optimal 

b. Manfaat bagi orangtua responden 

Memberikan informasi mengenai status gizi balita yang menjadi 

responden sehingga orangtua dapat melakukan intervensi terhadap gizi 

anak sejak dini dan orangtua dapat mengetahui faktor-faktor apa saja 

yang dapat menyebabkan anak stunting. 

c. Manfaat bagi Puskesmas Bangkonol 
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Memberikan informasi mengenai jumlah data balita stunting dan status 

gizi balita yang berada di wilayah kerja Puskesmas Bangkonol dan 

memberikan informasi faktor-faktor apa saja yang dapat menyebabkan 

anak stunting. 

d. Manfaat bagi Dinas Kesehatan Pandeglang 

Memberikan gambaran kejadian stunting di daerah Kabupaten 

Pandeglang tahun 2019 dan memberikan informasi apa saja faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap kejadian stunting di Kabupaten Pandeglang, 

Provinsi Banten sehingga dapat menurunkan angka kejadian stunting di 

Kabupaten Pandeglang dan khususnya di wilayah kerja Puskesmas 

Bangkonol. 

e. Manfaat bagi Program Studi 

Menambah referensi penelitian ilmiah di bidang ilmu kesehatan anak. 

f. Manfaat bagi Peneliti 

Mengetahui dan memahami langkah-langkah dan cara melakukan 

penelitian serta untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah 

didapat selama proses perkuliahan 
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