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BAB  I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Salah satu masalah gizi yang berdampak buruk terhadap kualitas hidup anak 

dalam mencapai tumbuh kembang yang optimal sesuai potensi genetiknya adalah 

stunting. Stunting yang terjadi pada masa anak merupakan faktor resiko 

meningkatnya angka kematian, kemampuan kognitif dan perkembangan motorik 

yang rendah serta fungsi tubuh yang tidak seimbang. Salah satu indikator kesehatan 

yang dinilai keberhasilan pencapaiannya dalam MDGs adalah status gizi anak 

balita. Masa anak balita merupakan kelompok yang rentan mengalami kurang gizi 

salah satunya adalah stunting. Stunting dapat berpengaruh pada balita pada jangka 

panjang yaitu menggangu kesehatan, pendidikan serta produktifitas dikemudian 

hari. balita Stunting cenderung akan sulit mencapai potensi pertumbuhan dan 

perkembangan yang baik secara fisik maupun psikomotorik (Aridiayah et al.).
 

World Health Organization (WHO) Child Growth Standart mendiagnosis 

stunting berdasarkan pada indeks antropometri panjang badan dibanding umur 

(PB/U) atau tinggi badan dibanding umur (TB/U) dengan batas (zscore) di bawah 

standar deviasi (< - 2 SD). Di Indonesia diperkirakan 7,8 juta anak usia di bawah 5 

tahun mengalami stunting. Riskesdas 2013, Melaporkan bahwa 1 dari 3 anak balita 

di Indonesia mengalami stunting dengan prevalensi 37,2%.  Prevalensi Nasional 

untuk kurang gizi kronis (stunting), berdasarkan data Riskesdas tahun 2007, di 

Indonesia mencatat bahwa prevlensi stunting sebesar 35,6%. Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) tahun 2010 pada anak usia 6-12 tahun sebesar 35,6%. Berdasarkan data 

Riskesdas tahun 2013 prevalensi stunting di Indonesia sebesar 37,2%. Angka ini 

tergolong tinggi untuk tingkatan kesehatan masyarakat sedangkan menurut 

Riskesdas tahun 2018 prevalensi Stunting sebesar 30,8%. Propinsi Sulawesi 

Tenggara sendiri mengalami Stunting dengan prevalensi tahun 2013  sebesar 

31,4%. Dan pada tahun 2017 prevalensi Stunting di Sulawesi Tenggara sebesar 

36,4% menurut data Riskesdas tahun 2017. Dan pada tahun 2018 data Stunting 

sebesar 30 % menurut data Riskesdas tahun 2018. Dan pada Kabupaten Konawe 

sendiri prevalensi stunting sebanyak 29,6 menurut data PGS tahun 2017. 
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Menurut Laporan Pemantauan Status Gizi Balita pada tahun 2016, status 

gizi balita yaitu sangat pendek sebesar 9,6%, pendek sebesar 20,0% dan normal 

sebesar 71,4%. Stunting pada balita merupakan faktor risiko meningkatnya angka 

kematian, Persentase baduta gizi kurang + buruk (22,7%) di Provinsi Sulawesi 

Tenggara masih diatas prevalensi Nasional 2015 (20%). Ada beberapa faktor yang 

mempengaruhi terjadinya stunting pada anak yakni faktor langsung yaitu asupan 

makanan dan penyakit infeksi serta faktor tidak langsung seperti pengetahuan gizi 

(pendidikan orang tua, pengetahuan tentang gizi, pendapatan orang tua, distribusi 

makanan, besar keluarga). Karena masalah gizi pendek diakibatkan oleh keadaan 

yang berlangsung lama, maka ciri masalah gizi yang ditunjukkan balita pendek 

adalah masalah gizi yang sifatnya kronis. (Auliya et al. 2015).   

Masih tingginya prevalensi Stunting menunjukan masalah gizi di Indonesia 

merupakan masalah kronis yang berkaitan dengan kemiskinan, rendahnya 

pendidikan, serta kurang memadainya pelayanan dan kesehatan lingkungan. 

Masalah gizi oleh banyak faktor yang saling terkait secara langsung dapat 

dipengaruhi oleh penyakit infeksi dan kurangnya asupan gizi secara tidak langsung 

dipengaruhi oleh jangkauan dan kualitas maupun kuantitas, sedangkan secara tidak 

langsug dipengaruhi oleh jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan, pola asuh 

balita yang kurang memadai, sanitasi lingkungan, serta rendahnya ketahanan 

pangan ditingkat rumah tangga. 

Stunting pada balita perlu menjadi perhatian khusus karena dapat 

menghambat perkembangan fisik dan mental balita. Stunting berkaitan dengan 

peningkatan resiko kesakitan dan kematian serta terhambatnya pertumbuhan 

kemampuan motorik dan mental. Balita yang mengalami stunting memiliki resiko 

terjadinya penurunan kemampuan intelektual, produktivitas, dan peningkatan resiko 

penyakit degeneratif dimasa mendatang (Eka Kusuma, 2013). Peryataan ini 

didukung oleh penelitian dari Alizna Hizni (2010). 

Secara teoritis letak topografi memberikan kekhasan pada pola makan 

masyarakat disebabkan ketersediaan pangan di wilayah tersebut (Auliya et al. 

2015). Masyarakat di daerah pesisir pantai cenderung mengkonsumsi makanan 

hewani yang bersumber dari laut (Khomsan et al. 2006).  Jika letak geografis 
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mempengaruhi ketersediaan pangan dan penyakit infeksi maka kemungkinan faktor 

resiko stunting pada wilayah pesisir pantai akan ada. 

 Faktor risiko kejadian stunting di wilayah pesisir antara lain tingkat 

kecukupan energi yang rendah. Terdapat faktor risiko kejadian stunting di wilayah 

pesisir pantai yakni tingkat kecukupan energi dan tingkat kecukupan protein. Faktor 

risiko kejadian stunting di wilayah pesisir dengan nilai OR sebesar 3,463. Yang 

berarti subyek yang tingkat kecukupan energinya kurang memiliki risiko 3,463. 

Kali mengalami stunting. Akan tetapi, pada balita keluarga nelayan tingkat   

konsumsi Energi dan Protein lebih rendah. Tingkat konsumsi Energi dan Protein 

defisit pada balita keluarga nelayan (9% dan 12%) dari penelitian Khomsan (2006). 

Ketersediaan pangan yang ada disuatu wilayah tersebut berpengaruh terhadap 

konsumsi gizinya sehingga berpengaruh pula terhadap status gizi dari  balita yang 

bertempat tinggal di  wilayah tersebut (Khomsan et al. 2006). Perbedaan status 

gizi balita diperlihatkan  dari  hasil  penelitian  yang dilakukan oleh (Sri Khayati 

2011:79,80) dan (Evi Lutviana 2010:47,48), dari hasil penelitian yang dilakukan 

ditemukan bahwa status gizi buruk pada balita keluarga nelayan (8%) lebih besar.  

Soropia merupakan salah satu daerah pesisir yang terletak di Kabupaten 

Konawe. Soropia merupakan sebuah Kecamatan yang terdiri dari 1 Kelurahan dan 

14 Desa yakni, Kelurahan Toronipa, Desa Sorue jaya, Desa Tapulaga, Desa Leppe, 

Desa Bajo Indah, Desa Bokori, Desa Mekar, Desa Bajoe, Desa Telaga Biru, Desa 

Atowatu, Desa Soropia, Desa Waworaha, Desa Saponda Dan Saponda Laut. 

Berdasarkan profil kesehatan Sulawesi Tenggara tahun 2016 dikabupaten Konawe 

ditemukan > 20 kasus gizi buruk salah satunya Stunting balita dimana hal ini 

merupakan masalah yang harus ditanggani banyak faktor yang menyebabkan 

munculnya kasus gizi buruk atau Stunting di daerah tersebut, namun secara umum 

disebabkan oleh kondisi ekonomi daya beli yang rendah, sebab lain adalah akses 

pelayanan kesehatan, faktor pengetahuan orang tua, dan sosial budaya setempat 

juga berpengaruh meskipun kecil. 

Berdasarkan kedaan diatas maka saya memutuskan untuk melakukan 

penelitian di Kecamatan Soropia khususnya di Desa Mekar, Desa Samajaya, Desa 

Leppe, Dan Desa Bajo Indah dengan judul Gambaran Karateristik Balita Stunting 
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Usia 6 – 59 Bulan Di Daerah Pesisir Pantai Kecamatan Soropia Kabupaten 

Konawe. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan permasalahan di atas maka dapat rumusan masalah penelitian 

ini adalah sebagai berikut:’’Bagaimana Gambaran Karakteristik Balita Stunting 

Usia 6 – 59 Bulan Di Daerah Pesisir Pantai Kec. Soropia Kabupaten Konawe ? 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum  

Untuk mengetahui Gambaran Karakteristik Keluarga Dan Balita 

Stunting Usia 6 – 59 Bulan Di Daerah Pesisir Pantai Di Kecamatan Soropia 

Kabupaten Konawe.  

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui gambaran Riwayat Penyakit Infeksi pada balita stunting 

usia 6 – 59 bulan di Kecamatan Soropia. 

b. Untuk mengetahui gambaran Riwayat Asupan Energi dan Protein pada balita 

stunting usia 6 – 59 bulan di Kecamatan Soropia. 

c. Untuk mengetahui gambaran Status Imunisasi pada balita stunting usia 6 – 

59 bulan di Kecamatan Soropia. 

d. Untuk mengetahui gambaran Riwayat Pemberian ASI Ekslusif pada balita 

stunting usia 6 – 59 bulan di Kecamatan Soropia. 

e. Untuk mengetahui gambaran Pengetahuan gizi Ibu pada balita stunting usia 

6 – 59 bulan di Kecamatan Soropia. 

 

3. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Pemerintah  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tinjauan untuk 

dapat menjadi pembanding. 

2. Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber bacaan masyarakat dan sebagai 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

3. Bagi Peneliti Lain  
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Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan sebagai referensi atau pembanding  

untuk penelian selanjutnya. 

4. Bagi peneliti  

Menambah wawasan peneliti dalam meneliti serta memecah permasalahan 

stunting daerah pesisir pantai di Kecamatan Soropia Kabupaten Konawe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


