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ABSTRAK 

Evi 

Di bawah bimbingan La Banudi dan Suriana Koro 

 

 

Latar Belakang : Masa balita merupakan periode penting dalam proses tumbuh kembang 

manusia. Kejadian balita stunting atau pendek adalah salah satu kejadian masalah gizi yang telah 

dialami oleh balita di dunia pada saat ini. Data dinas kesehatan kota kendari untuk jumlah status 

gizi stunting tertinggi di puskesmas kemaraya dengan presentase pada tahun 2018 sebesar 1.6%. 

 

Metode : Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross 

sectional study dan dilaksanakan pada bulan juni 2020 di wilayah kerja puskesmas kemaraya. 

Sampel  yang digunakan dalam penelitian iniyaitu33 balita. Teknik pengambilan sampel 

dilakukan dengan cara total sampling. 

 

Hasil : Penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 51,5% (n=17) balita berjenis kelamin 

perempuan, sebanyak 54,5% (n=18) balita berusia dalam kategori 1-5 tahun, sebanyak 51,5% 

(n=17) balita berstatus gizi stunting, sebanyak 48,5% (n=16) balita dengan status panjang badan 

lahir pendek, sebanyak 66,7% (n=22) balita tidak ASI eksklusif, sebanyak 54,5% (n=18) bayi 

yang menderita penyakit infeksi, sebanyak 51,5% (n=17) ibu dengan tinggi badan pendek, ada 

hubungan (p=0,000) signifikan antara panjang lahir dengan kejadian stunting, tidak ada 

hubungan (p=0,805) signifikan antara penggunaan ASI eksklusif dengan kejadian stunting, ada 

hubungan (p=0,001) signifikan antara penyakit infeksi dengan kejadian stunting dan ada 

hubungan (p=0,000) signifikan antara tinggi badan ibu dengan kejadian stunting. 

 

Kata Kunci : Stunting, Panjang Badan Lahir, ASI Eksklusif, Penyakit Infeksi dan Tinggi Badan 

Ibu.  

 

 

 

 

  



FACTORS RELATED TO THE INCIDENCE OF STUNTING IN IFANTS UNDER TWO 

YEARS IN THE WORKING AREA OF THE KEMARAYA HEALTH CENTER, KENDARI 

CITY, SULAWESI TENGGARA 

 

ABSTRACT 

 

Evi 

Superviced La Bunudi and SurianaKoro 

 

Background :Toddlerhood is an important period in the process of human growth and 

development. The incidence of stunting or low height is a nutritional problem that has been 

experienced by toddlers in the world today. Data of the Kendari municipal health office for the 

highest number of stunting nutritional status in the kemaraya health centers with a percentage in 

2018 is 1,6%. 

Method :This study was an analytic observational study with a cross sectional study approach 

and was carried out in June 2020 in the working area of the kemaraya health center. The 

number of sample used are 33 toddlers. This sample taken by total sampling technique. 

Result : This research shows that 51,5% (n = 17) toddlers are female, 54,5% (n = 18) toddlers 

are in the 1-5 years category, 51.5% (n = 17) toddlers are in stunting nutrition, 48,5% (n = 16) 

toddlers with a low height body birth status, 66,7% (n = 22) toddlers without exclusive 

breastfeeding, 54,5% (n = 18) infants suffering from the infections disease, 51,5% (n = 17) 

mothers of low height body, there was a significant relationship (p = 0,000) between length of 

birth and the incidence of stunting, no significant relationship (p = 0.805) between the use of 

exclusive breastfeeding and the incidence of stunting, there was a significant relationship (p = 

0.001) between infectious diseases and the incidence of stunting and there was a significant 

relationship (p = 0,000) between maternal height and the incidence of stunting. 

Keyword :Stunting, Birth Body Length, Exclusive ASI, Infections Disease, and Mother’s Body 

Height 

 

 

 

 



Pendahuluan  

1. Latar Belakang 

Masa balita merupakan periode 

penting dalam proses tumbuh kembang 

manusia. Perkembangan dan pertumbuhan 

di masa itu juga penentu keberhasilan 

pertumbuhan dan perkembangan anak di 

periode selanjutnya. Masa tumbuh kembang 

di masa ini merupakan masa yang 

berlangsung cepat dan tidak akan pernah 

terulang, karena itu sering disebut dengan 

golden age atau masa keemasan. Pada masa 

ini balita membutuhkan asupan zat gizi yang 

cukup dalam jumlah dan kualitas yang lebih 

banyak untuk tumbuh kembang optimal 

(Welassasih dan Wirjatmadi 2012). 

Kejadian balita stunting atau pendek 

adalah salah satu kejadian masalah gizi yang 

telah dialami oleh balita di dunia pada saat 

ini. Masalah gizi adalah hal yang penting 

bagi kelangsungan hidup manusia. Gizi yang 

berdampak serius terhadap kualitas Sumber 

Daya Manusia (SDM) masih menjadi salah 

satu masalah di Indonesia. Masalah 

kekurangan gizi yang masih cukup tinggi di 

Indonesia terutama masalah pendek 

(stunting) pada balita. Stunting dapat terjadi 

sebagai akibat kekurangan gizi terutama 

pada saat 1000 hari pertama kehidupan 

(Hudoyo, 2018). 

Data WHO 2017,  untuk dunia anak 

balita yang menderita status gizi buruk 

dengan prevelensi stunting sebanyak 151 

juta anak atau 22%. Sedangkan  hasil data 

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 di 

Indonesia, balita yang mengalami stunting 

adalah 30.8%, hal ini terjadi penurunan jika 

dibandingkan dengan hasil data riskesdas 

2013 adalah sebesar 37,2%. Berdasarkan 

hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) pada 34 

provinsi di Indonesia, Provinsi dengan 

angka kejadian stunting tertinggi adalah 

Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 

2015 sebesar 41.2% dan tahun 2017 sebesar 

40.3%. Sedangkan pada tahun 2016 

presentase kejadian stunting tertinggi adalah 

Provinsi Sulawesi Barat sebesar 39.7%. 

Hasil PSG yang dilakukan di 

Provinsi Sulawesi Tengggara pada tiga 

tahun berturut-turut menunjukkan bahwa 

presentase Balita  stunting pada tahun 2015 

sebesar 31.4%, tahun 2016 sebesar 20.6% 

dan tahun 2017 sebesar 36.4%. Pada tahun 

2015 kabupaten buton berada pada urutan 

pertama yang sebesar47.6%, tahun 2016 

presentase balita stunting tertinggi 

dikabupaten Bombana sebesar 41.6%, 

sedangkan pada tahun 2017 angka stunting 

tertinggi adalah kabupaten buton Tengah 

sebesar 48.8%. 

Berdasarkan data PSG  tahun 2015 

prevelensi sangat pendek dan pendek di 

Kota Kendari sebesar yaitu sangat pendek 

8,3%, sedangkan pada tahun 2016 dan tahun 

2017 yaitu sebesar 29,6% dan pada tahun 

2018 meningkat menjadi 36,4%. 

Berdasarkan Data Kesehatan Dinas Kota 

Kendari pada tahun 2010 dari 15.375 balita 

terdapat balita stunting sebesar 22%. 

Sedangkan pada tahun 2012 dari  18.300 

balita terdapat 11% balita stunting. 

Sedangkan pada tahun 2018 dari 17.709 

terdapat anak stunting sebanyak 18%. 

Di Indonesia, prilaku ibu dalam 

pemberian ASI eksklusif memiliki hubungan 

yang bermakna dengan indeks PB/U, 

dimana 48 dari 51 anak stunting tidak 

mendapatkan ASI eksklusif . Penelitian lain 

yang dilakukan oleh Istifitiani menunjukan 

bahwa pemberian umur pertama pemberian 

MP – ASI berhubungan signifikan dengan 

indeks status gizi PB/U pada baduta (Anisa, 

2012). 

Dari hasil penelitian yang dilakukan 

oleh Lestari, dkk (2014), menunjukan bahwa 

penyakit infeksi (Diare dan ISPA) 

berhubungan dengan status gizi pendek 

(stunting). Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa Anak yang menderita diare dalam 2 

bulan terakhir memiliki risiko sebesar 5,04 

kali untuk menjadi stunting dibandingkan 



dengan anak yang tidak pernah diare dalam 

2 bulan terakhir. Dan Anak yang menderita 

ISPA memiliki risiko sebesar 5,71 kali 

untuk menjadi stunting dibandingkan 

dengan anak yang tidak pernah menderita 

ISPA dalam 2 bulan terakhir. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka perlu dilakukan penelitian tentang 

kejadian stunting pada anak usia baduta (6-

24 bulan) di wilayah kerja Puskesmas 

Kemaraya, Kota Kendari, Sulawesi 

tenggara.  

Metode penelitian  

Jenis penelitian ini adalah Analitik 

Observasional dengan desain cross sectional 

study  yaitu jenis penelitian yang 

menekankan pada waktu pengukuran atau 

observasi  data dalam satu kali pada waktu 

yang dilakukan pada variabel terikat dan 

variabel bebas. Pendekatan ini di gunakan 

untuk melihat hubungan anatara variabel.  

 Penelitian ini merupakan Pegambilan 

data sakunder dilakukan  pada bulan juni, 

selama dua hari dan data sekunder yang 

diambil dari bulan januari sampai mei 2020 

di Wilayah Kerja Puskesmas Kemaraya, 

Kota  Kendari, Selawesi Tenggara. 

 

Hasil  

Puskesmas Kemaraya merupakan 

sebuah puskesmas induk non perawatan. 

Wilayah kerja meliputi 3 Kelurahan yaitu 

Kelurahan Kemaraya, Kelurahan Watu-

Watu, dan Kelurahan Lahundape (sebagian 

dari wilayah Administratif Kecamatan 

Kendari Barat).  Dengan luas wilayah kerja  

19,2 KM
2
.  

Keadaan alam (Geografi) wilayah 

kerja Puskesmas Kemaraya terdiri dari 80% 

daratan dan 20% perbukitan, prasarana 

transportasi daerah, yaitu 100% jalan aspal / 

Pengerasan.  

Puskesmas Kemaraya merupakan 

salah satu dari 15 Puskesmas di Kota 

Kendari yang terletak  dalam  Kompleks  

Unhalu (Kampus Lama Universitas 

Haluoleo) berdasarkan Sertifikat No. 00236 

Desa/Kelurahan Kemaraya  NIB 

21.05.05.03.00578 (Letak Tanah) 

berdasarkan Surat Ukur Tanggal : 

16/02/2011 No : 02/Kemaraya/2011 dengan 

Luas 898 M
2
 Nama pemegang Hak 

Pemerintah Kota Kendari, dari jalan poros 

dan semua wilayah kerja puskesmas dapat 

dilalui kendaraan roda empat dan roda dua. 

Sedangkan jarak tempuh dari ibukota 

kecamatan 4 km, jarak ke ibukota  

kabupaten/kotamadya 4 km, jarak ibukota 

propinsi 7 km. Waktu tempuh ke ibukota 

Kecamatan 0,15 jam dan waktu tempuh ke 

pusat fasilitas terdekat (ekonomi, kesehatan, 

pemerintah) 0,5 jam. 

Tabel 1 

Distribusi Sampel berdasarkan Jenis 

Kelamin Bayi di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kemaraya, Kota Kendari, 

Sulawesi Tenggara 

 
 Dari tabel 1 diatas dapat dilihat 

bahwa sebanyak 51,5% (n= 17) berjenis 

kelamin perempuan. Sedangkan laki-laki 

sebanyak 48,5% (n=16) 

 

Tabel 2 

Distribusi Sampel berdasarkan Umur 

Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kemaraya, Kota Kendari, Sulawesi 

Tenggara 

 
 Dari tabel 6 diatas terlihat bahwa 

rentang umur terbanyak menjadi sampel 

adalah dalam kategori 5-6 bulan 54,5% 

(n=18). Selanjutnya, rentang umur menjadi 

sampel dalam kategori 3-4 bulan 24,2% 

(n=8). 

 

 



Tabel 3 

Distribusi Sampel berdasarkan Status 

Gizi Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kemaraya, Kota Kendari, Sulawesi 

Tenggara 

 

 
 

Dari tabel 3 di atas menunjukkan 

bahwa dari 33 sampel setengah 51,5% (n=17 

bayi) di temukan dengan status gizi stunting, 

sedangkan setengah 48,5% (n=16 bayi) di 

temukan dengan status gizi normal.  

 

Tabel 4 

Distribusi Sampel berdasarkan ASI 

Eksklusif Bayi di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kemaraya, Kota Kendari, 

Sulawesi Tenggara 

 
 Dari table 9 menunjukkan bahwa 

dari 33 Sampel lebih dari setengah 66,7% 

(n=22) bayi yang tidak ASI eksklusif, 

sedangkan kurang dari setengah 33,3% 

(n=11) bayi yang ASI eksklusif. 

Tabel 5 

Distribusi Sampel berdasarkan Penyakit 

Infeksi Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kemaraya, Kota Kendari, Sulawesi 

Tenggara 

 
Dari tabel 10 menunjukkan bahwa 

dari 33 Sampel lebih dari setengah 54,5% 

(n=18) bayi menderita penyakit infeksi, 

sedangkan kurang dari setengah 45,5% 

(n=15) bayi tidak menderita penyakit 

infeksi. 

 

 

 

Tabel 6 

Distribusi Sampel berdasarkan Panjang 

Lahir Bayi di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kemaraya, Kota Kendari, Sulawesi 

Tenggara 

 
Dari tabel 6 menunjukkan bahwa 33 

sampel setengah 48,5% (n=16) dengan 

status panjang lahir bayi pendek, sedangkan 

setengah 51,5% (n=17) dengan status 

panjang lahir bayi normal.  

Tabel 8 

Distribusi Sampel berdasarkan Tinggi 

Badan Ibu di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kemaraya, Kota Kendari, Sulawesi 

Tenggara 

 
Dari table11 menunjukkan bahwa 

dari 33 Sampel setengah 51,5% (n=17) 

dengan tinggi badan ibu pendek, sedangkan 

setengah 48,5% (n=16) dengan tinggi badan 

ibu normal. 

Tabel 9 

Hubungan Penggunaan ASI 

Eksklusifdengan Kejadian Stunting Pada 

Bayi Di Wilayah Kerja Puskesmas 

Kemaraya Kota Kendari Sulawesi 

Tenggara 

 

Dari tabel 13 menunjukkan bahwa 

dari 33 total sampel ditemukan bahwa 

sebanyak 33,3% (n=11) bayi tidak ASI 

eksklusif dan mengalami status gizi stunting, 

sedangkan yang mengalami status gizi 

normal 33,3% (n=11). 



Hasil uji statistik diperoleh nilai 

p=0,805> 0,05 yang berarti nilai p secara 

statistik tidak bermakna. Kesimpulan yang 

diperoleh tidak adahubungan signifikan 

antara penggunaan ASI eksklusif dengan 

status gizi (stunting) pada bayi di Wilayah 

Kerja Puskesmas Kemaraya Kota Kendari. 

Tabel 10 

Hubungan Penyakit Infeksi dengan 

Kejadian Stunting Pada Bayi Di Wilayah 

Kerja Puskesmas Kemaraya Kota 

Kendari Sulawesi Tenggara 

 

Dari tabel 14 menunjukkan bahwa 

dari 33 total sampel ditemukan bahwa 

sebanyak 42,4% (n=14) bayi yang menderita 

penyakit infeksi dan mengalami status gizi 

stunting, sedangkan yang mengalami status 

gizi normal 12,1% (n=4).  

Tabel 11 

Hubungan Panjang Lahir Bayi dengan 

Kejadian Stunting Pada Bayi Di Wilayah 

Kerja Puskesmas Kemaraya Kota 

Kendari Sulawesi Tenggara 

 
Dari tabel 12 menunjukkan bahwa dari 33 

total sampel ditemukan bahwa sebanyak 

42,4% (n=14) dengan status panjang lahir 

bayi pendek dan mengalami status gizi 

stunting, sedangkan yang mengalami status 

gizi normal 6,1% (n=2). 

 

Tabel 12 

Hubungan Tinggi Badan Ibu dengan 

Kejadian Stunting Pada Bayi Di Wilayah 

Kerja Puskesmas Kemaraya Kota 

Kendari Sulawesi Tenggara 

 

 
Dari tabel 15 menunjukkan bahwa 

dari 33 total sampel ditemukan bahwa 

sebanyak 42,4% (n=14) dengan status tinggi 

badan ibu pendek dan mengalami stunting, 

sedangkan yang mengalami status gizi 

normal 9,1% (n=3). 

 

Pembahasan 

Status gizi adalah posisi yang 

didefinisikan secara social yang diberikan 

kepada kelompok atau anggota orang lain. 

Gizi adalah  ikatan kimia yang diperlukan 

tubuh untuk melakukan fungsingnya, yaitu 

menghasilkan energy, membangun dan 

memelihara jaringan serta mengatur proses-

proses kehidupan. Status gizi  meupakan 

keadaan tubuh sebagi akibat konsumsi 

makanan dan penggunaan zat-zat gizi 

(Hasdianah, Siyoto dan Peristyowati, 2014). 

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh 

pada anak balita, akibat dari kekurangan gizi 

kronis, sehingga anak terlalu pendek untuk 

anak seusianya. Stunting merupakan istilah 

para nutrisi untuk penyebutan anak yang 

tumbuh tidak sesuai dengan ukuran yang 

semestinya (Bayi Pendek). Stunting adalah 

keadaan dimana tinggi badan berdasarkan 

umur dibawah normal, atau keadaan dimana 

tubuh anak lebih pendek dibandingkan 

dengan anak-anak lain seusianya (TNP2K, 

2018). 



3.Panjang Lahir Bayi 

Panjang badan balita saat lahir 

menggambarkan pertumbuhan linear balita 

selama dalam kandungan. Ukuran linear 

yang rendah biasanya menunjukkan keadaan 

gizi yang kurang akibat kekurangan energi 

dan protein yang diderita waktu lampau 

yang di awali dengan perlambatan atau 

retardasi pertumbuhan janin (Supriasa, 

2012). 

Salah satu indikator status gizi bayi 

lahir adalah panjang badan lahir. Asupan 

gizi ibu yang kurang adekuat sebelum masa 

kehamilan menyebabkan gangguan 

pertumbuhan pada janin sehingga dapat 

menyebabkan bayi lahir dengan panjang 

badan lahir pendek. Penentuan asupan yang 

baik sangat penting untuk mengejar panjang 

badan yang seharusnya.Berat badan lahir, 

panjang badan lahir, serta tinggi badan 

orang tua merupakan beberapa faktor yang 

mempengaruhi kejadian stunting (Trihono, 

2015). 

 

3.Penggunaan ASI Eksklusif 

ASI mengandung kalium yang lebih 

banyak dan dapat diserap tubuh dengan baik 

sehingga dapat memaksimalkan 

pertumbuhan terutama tinggi badan dan 

dapat terhindar dari resiko stunting. ASI 

Eksklusif adalah pemberian ASI pada bayi 

berupa ASI saja, tanpa diberi cairan lain 

baik dalam bentuk apapun. ASI eksklusif 

diberikan  minimal dalam jangka waktu 

enam bulan. ASI saja dapat mencukupi 

kebutuhan bayi dalam enam bulan pertama 

kehidupanya, makanan dan minuman lain 

justru dapat membahayakan kehidupanya 

(Waryana, 2010). 

Salah satu manfaat ASI Eksklusif 

adalah mendukung pertumbuhan bayi 

terutama tinggi badan karena kalsium ASI 

lebih efesien diserap di banding susu 

pengganti ASI atau susu formula. Sehingga 

bayi yang diberikan ASI Eksklusif 

cenderung memiliki tinggi badan yang lebih 

tinggi dan sesuai dengan kurva pertumbuhan 

di bandingkan dengan bayi yang diberikan 

susu formula (Presetyono, 2009). Pemberian 

ASI kepada bayi memberikan kontribusi 

pada status gizi dan kesehatan bayi. Semua 

zat gizi yang dibutuhkan bayi 6 bulan 

pertama kehidupannya dapat dipenuhi dari 

ASI dan memenuhi setengah dari kebutuhan 

zat gizi bayi umur 7-12 bulan. Mulai usia > 

6 bulan, bayi sudah tidak mendapatkan 

asupan gizi yang cukup. Oleh karena itu, 

harus diberikan Makanan Pendamping ASI 

(MPASI) secara bertahap dari mulai 

makanan cair ke makanan padat. ASI 

eksklusif selama 6 bulan mendukung 

pertumbuhan bayi selama 6 bulan pertama 

kehidupannya. Bayi yang diberi ASI 

eksklusif berat badan dan panjang badannya 

bertambah dengan cukup dan berisiko lebih 

kecil menderita penyakit demam, diare dan 

ISPA dibandingkan yang diberikan MPASI 

sebelum usia 6 bulan.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa terdapat 66,7% (n=22) 

bayi yang tidak ASI eksklusif. Cakupan ASI 

Eksklusif yang rendah atau tidak ASI 

eksklusif dipengaruhi oleh orang tua/wali 

yang memberikan makanan/minuman 

kepada bayi berusia kurang dari 6 bulan 

apabila rewel/menangis yang dianggap 

masih lapar. 

 

4.Penyakit Infeksi 

Penyebab langsung malnutrisi adalah 

diet yang tidak adekuat dan penyakit. 

Manifestasi malnutrisi ini disebabkan oleh 

perbedaan antara jumlah zat gizi yang 

diserap dari makanan dan jumlah zat gizi 

yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini terjadi 

sebagai konsekuensi dari terlalu sedikit 

mengkonsumsi makanan atau mengalami 

infeksi, yang meningkatkan kebutuhan 

tubuh akan zat gizi, mengurangi nafsu 

makan, atau mempengaruhi penyerapan zat 

gizi di usus. 



Penyakit infeksi masih menjadi 

masalah kesehatan anak di Indonesia. 

Terbukti, angka kesakitan dan angka  

kematian anak akibat penyakit tersebut 

masih cukup tinggi. Daya tahan tubuh balita 

yang masih rendah mengakibatkan anak 

mudah sekali terserang berbagaipenyakit 

infeksi. Malnutrisi dapat meningkatkan 

resiko infeksi, sedangkan infeksi dapat  

menyebabkan malnutrisi yang mengarahkan 

ke lingkaran setan. Anak kurang gizi, yang 

daya tahan terhadap penyakitnya rendah, 

jatuh sakit dan akan menjadi semakin 

kurang gizi, sehingga mengurang  

kapasitasnya untuk melawan 

penyakit dan sebagainya. Ini disebut juga 

infection malnutrisition (Maxwell, 2011). 

Penyakit infeksi merupakan salah 

satu masalah dalam bidang kesehatan yang 

dari waktu ke waktu terus berkembang. 

Infeksi merupakan penyakit yang dapat 

ditularkan dari satu orang ke orang lain atau 

dari hewan ke manusia.  

Anak yang menderita infeksi dengan 

durasi waktu yang lama, maka kemungkinan 

akan lebih besar mengalami kejadian 

stunting, serta lebih cenderung mengalami 

gejala sisa (Seksual) akibat infeksi umum 

yang akan melemahkan keadaan fisik anak 

(Anginria, 2019).  

Infeksi bisa menjadi penyebab 

terhambatnya pertumbuhan dan 

perkembangan pada anak. Penyakit infeksi 

yang parah dapat menyebabkan 

penurunanan berat badan pada anak, yang 

memungkinkan ada konsekuensi jangka 

panjang terhadap pertumbuhan linear anak, 

khususnya jika tidak adannya ketersediaan 

pangan yang cukup untuk pulih dari 

serangan infeksi. 

Riwayat penyakit infeksi adalah 

penyakit infeksi yang di derita atau pernah 

di derita oleh anak balita yaitu diantaranya 

penyakit infeksi saluran pernafasan akut dan 

diare. ISPA adalah infeksi yang menyerang 

tenggorokan, hidung, dan paru-paru yang 

berlangsung kurang 14 hari, mengenai ba  

gaian saluran atas dan bahwa secara 

stimulasi atau berurutan (Muttaqin, 2008). 

Dan diare adalah buang air besar dengan 

konsistensi lembek atau cair, bahkan dapat 

berupa air saja dengan frekuensi lebih sering 

dari biasanya (3 kali atau lebih) dalam satu 

hari (Depkes RI, 2011). 

Dari hasil penelitian yang dilakukan 

menunjukkan bahwa terdapat 54,5% (n=18) 

bayi yang menderita penyakit infeksi. 

 

5.Tinggi Badan Ibu 

Tinggi badan merupakan parameter 

yang penting untuk keadaan sekarang 

maupun keadaan yang lalu, apabila umur 

tidak di ketahui dengan tepat. Selain itu, 

tinggi badan merupakan ukuran kedua yang 

penting, sebab dengan menghubungkan 

berat badan menurut tinggi badan , faktor 

umur dapat di tiadakan (Supariasa, dkk 

2001). Ada beberapa sebab mengapa 

seseorang lebih pendek dari pada rata – rata 

tinggi badan umumnya. Salah satu penyebab 

yang di anggap normal adalah faktor 

keturunan dari salah satu orang tuanya. 

Berdasarkan faktor keturunan, seseorang 

bertubuh pendek  karena dia mungkin 

memang mempunyai bakat pendek, atau 

dalam masa dan pola pertumbuhanya 

mengalami suatu penundaan yang cukup 

lama (Aritonang, 1999). 

Dari hasil uji chi-square diketahui 

bahwa ada hubungan (p=0,000) artinya 

bahwa  tinggi badan ibu berhubungan 

dengan kejadian stunting pada balita. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

di lakukan oleh Oktarina dan Sudiarti di 

Sumatera (2012) yang menunjukan bahwa 

tinggi badan ibu berhubungan dengan status 

gizi pendek pada balita. Begitu pula dengan 

penelitian lain  di Semarang yang dilakukan 

oleh Nasikhah (2012) juga menunjukan 

bahwa anak yang dilahirkan dari ibu yang 

pendek berisiko menjadi stunting. Salah satu 

atau kedua orang tua yang pendek akibat 



kondisi patologis (seperti defisiensi hormon 

pertumbuhan) memiliki gen dalam 

kromosom yang membawa sifat pendek 

sehingga memperbesar peluang ini mewarisi 

gen tersebut dan tumbuh menjadi stunting. 

Akan tetapi, bila orang tua pendek akibat 

kekurangan zat gizi atau penyakit, 

kemungkinan anak dapat tumbuh dengan 

tinggi badan normal selama anak tersebut 

tidak terpapar faktor risiko lain. 

  

6.Hubungan Panjang Lahir Bayi dengan 

Kejadian Stunting Pada Bayi Di Wilayah 

Kerja Puskesmas Kemaraya Kota 

Kendari Sulawesi Tenggara 

Dari hasil uji chi-square diketahui 

bahwa terdapat hubungan  (p=0,000) yang 

signifikan antara panjang badan lahir dengan 

kejadian stunting. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Mulyasari,  (2020) 

menyatakan bahwaada hubungan antara 

panjang badan lahir dengan kejadian 

stunting pada baduta usia 7-24 bulan di Desa 

Wonorejo Kecamatan Pringapus Kabupaten 

Semarang. 

Panjang badan lahir pada bayi dapat 

berpengaruh terhadap kejadian stunting 

karena bayi yang mengalami gangguan 

tumbuh (Growth Faltering) sejak usia dini 

menunjukkan risiko untuk mengalami 

growth faltering pada periode umur 

berikutnya sehingga tidak mampu untuk 

mencapai pertumbuhan optimal. Selain itu 

juga terkait dengan kejadian malnutrisi yang 

terjadi dalam kandungan terus berlanjut 

hingga masa balita dan jika asupan gizinya 

tidak memenuhi kebutuhan sebagai upaya 

tumbuh kejar maka anak tidak nampak 

tumbuh sesuai dengan usianya (Wellina, 

Kartasurya & Rahfilludin, 2016). 

 

 

 

 

 

 

7.Hubungan Penggunaan ASI Eksklusif 

dengan Kejadian Stunting Pada Bayi Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Kemaraya 

Kota Kendari Sulawesi Tenggara 

 

Pemberian ASI dapat berpengaruh 

terhadap kejadian stunting karena 

mengandung berbagai macam zat protektif 

alami yang melindungi bayi dari penyakit 

infeksi bakteri, virus, jamur, dan parasit 

yang juga merupakan faktor penyebab 

stunting, mengandung komposisi yang tepat 

karena kandungan ASI sesuai dengan 

kebutuhan bayi yang diserap dengan baik 

pada usus bayi, serta terhindar dari alergi 

yang biasanya timbul karena konsumsi susu 

formula dan usus bayi belum berfungsi 

secara optimal bila diberikan makanan lain 

selain ASI sehingga tidak tercerna dengan 

baik dan belum menjamin kebersihannya 

sehingga beresiko terjadinya infeksi 

(Walyani, 2015). 

Dari hasil uji chi-square diketahui 

bahwa tidak ada hubungan (p=0,805) yang 

signifikan antara pemberian ASI eksklusfi 

dengan kejadian stunting. Hasil ini memiliki 

kesamaan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Gunawan, dkk., (2015) menyatakan 

bahwa pemberian ASI eksklusif tidak 

berhubungan dengan stunting pada anak usia 

6–23 bulan di Indonesia. 

 

1. Hubungan Penyakit Infeksi dengan 

Kejadian Stunting Pada Bayi Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Kemaraya 

Kota Kendari Sulawesi Tenggara 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Adhi,  (2016) yang menyatakan bahwa 

lebih sedikitnya sampel yang mengalami 

gangguan pertumbuhan atau stunting yang 

disebabkan oleh penyakit infeksi dengan 

prevalensi 40,63%. Selanjutnya, 

berdasarkan penelitian Aridiyah  (2015) 

menyatakan bahwa penyakit infeksi dapat 

menurunkan asupan makanan,mengganggu 



absorbsi zatgizi, menyebabkan hilangnya zat  

gizi  secara   langsung,  dan  meningkatkan  

kebutuhan  metabolik.  

Masa baduta merupakan masa paling 

rawan terhadap berbagai masalah kesehatan, 

karena pada masa ini baduta/balita sering 

terkena penyakit infeksi sehingga 

menjadikan anak berisiko tinggi menjadi 

kurang gizi.  

Menurut Unicef bahwa faktor penyebab 

langsung kurang gizi adalah ketidakcukupan 

makanan yang dikonsumsi dan penyakit 

infeksi yang dialami oleh anak. Hasil 

peneltian ini di dukung oleh pernyataan 

Schmidt, (2014), yang menyatakan bahwa 

rendahnya kualitas sanitasi dan kebersihan 

lingkungan dapat memicu terjadinya 

penyakit gangguan saluran pencernaan yang 

mengakibatkan energy yang di butuhkan 

untuk pertumbuhan dialihkan dan digunakan 

untuk perlawanan tubuh infeksi. Artinya, 

semakin sering terjadinya penyakit infeksi 

pada balita akan cenderung mengalami 

masalah gizi, karena energy yang 

dibutuhkan untuk pertumbuhan dialihkan 

untuk perlawanan tubuh menghadapi 

infeksi. Cukup tidaknya asupan gizi akan 

memberikan perubahan pada status gizi. 

Semakin tercukupinya asupan gizi maka 

status gizi akan semakin membaik. Hal 

tersebut menjelaskan bahwa semakin baik 

asupan gizi maka kejadian stunting akan 

semakin kecil. 

Selain Schmidt, Uliyanti, Tamtomo dan 

Anantanyu, S (2017), Melalui hasil yang 

terpublikasikan, menyatakan bahwa faktor 

riwayat penyakit merupakan salah satu 

faktor yang memiliki hubungan kuat dengan 

kejadian stunting. Hal tersebut sesuai 

dengan hasil penelitian yang terlihat pada 

tabel 14 hasil uji statistik diperoleh nilai 

p=0,001< 0,05 yang berarti nilai p secara 

statistik bermakna. Kesimpulan yang 

diperoleh terdapat hubungan signifikan 

antara penyakit infeksi dengan status gizi 

(Stunting) pada bayi di Wilayah Kerja 

Puskesmas Kemaraya Kota Kendari. 

Pada tabel tersebut juga dapat dapat 

dilihat bahwa balita yang tidak memiliki 

riwayat penyakit infeksi juga memiliki 

peluang untuk menjadi stunting (pendek dan 

sangat pendek) hal ini disebabkan karena 

penyebab terjadinya stunting merupakan 

multifaktor.  

 

2. Hubungan Tinggi Badan Ibu dengan 

Kejadian Stunting Pada Bayi Di 

Wilayah Kerja Puskesmas Kemaraya 

Kota Kendari Sulawesi Tenggara 

 

Dari hasil uji chi-square diketahui 

bahwa ada hubungan (p=0,000) yang 

signifikan antara tinggi badan ibu dengan 

kejadian stunting. Tinggi badan ibu 

merupakan indikator yangmenunjukkan 

pengaruh genetik dan lingkungan pada 

pertumbuhan anak. Ibu yang pendek 

dikaitkan dengan restriksi pertumbuhan 

janin. Kemudian bayi yangmengalami 

restriksi pertumbuhan janin ini memiliki 

risiko yang lebih tinggi untuk mengalami 

kegagalan pertumbuhan pada dua tahun 

pertama kehidupannya mengalami kejadian 

stunting. Kejadian stunting kemungkinan 

disebabkan oleh kegagalan pertumbuhan 

sejak dalam kandungan. Kegagalan 

pertumbuhan janin ini mengindikasikan 

bahwa fokus intervensi perlu diberikan 

sebelum dan selama masa kehamilan. 

Anak yang berasal dari keluarga dengan 

status ekonomi sangat miskin, miskin dan 

menengah masing-masing memiliki risiko 

lebih tinggi untuk menjadi stunting 

dibandingkan dengan anak yang berasal dari 

keluarga kaya. Hal ini sejalan dengan 

sejumlah hasil penelitian survei yang 

menyatakan bahwa anak dengan kekayaan 

rumah tangga pada kuintil paling bawah 

cenderung memiliki risiko stunting yang 

lebih besar daripada anak dengan kekayaan 



rumah tangga pada kuintil paling tinggi 

(Gunawan, 2015).  

Ibu dengan tinggi badan yang 

pendek akan berisiko melahirkan 

anak dengan panjang badan lahir 

pendek, dan berat badan lahir 

rendah. Hal ini sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Irawati dan Salimar di Kota Bogor 

(2012) yang menunjukan bahwa ibu 

yang hamil dengan tinggi badan 

pendek (kurang dari 145 cm) 

berpeluang untuk melahirkan anak 

dengan berat badan lahir rendah 

sebesar 6%, dan dengan panjang 

badan lahir pendek sebesar 30,1 %. 

Anak yang lahir dengan Panjang 

badan lahir pendek dan berat badan 

lahir rendah kedepanya akan 

tumbuh menjadi balita yang 

stunting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kesimpulan 

1. Terdapat 51,5% (n=17) bayi yang 

menderita status gizi stunting. 

2. Terdapat 66,7% (n=22) bayi yang 

tidak ASI eksklusif. 

3. Terdapat 54,5% (n=18) bayi yang 

menderita penyakit infeksi. 

4. Terdapat 48,5% (n=16) bayi yang 

panjang lahirnya pendek. 

5. Terdapat 51,5% (n=17) ibu bayi 

yang tinggi badannya pendek. 

6. Tidak Ada hubungan 

(p=0,805)signifikan antara 

penggunaan ASI eksklusif dengan 

status gizi (stunting) pada bayi. 

7. Ada hubungan (p=0,001)signifikan 

antara penyakit infeksi dengan 

status gizi (stunting) pada bayi. 

8. Ada hubungan (p=0,000) signifikan 

antara panjang lahir bayi dengan 

status gizi (stunting) pada bayi. 

9. Ada hubungan (p=0,000) signifikan 

antara tinggi badan ibu dengan 

status gizi (stunting) pada bayi. 

Saran 

Memperbaiki status gizi bayi dengan 

pemberian MP-ASI beragam, berimbang 

dan beraneka ragam saat usia diatas 6 bulan, 

Selalu rutin memeriksakan bayi ke petugas 

imunisasi agar bayi selalu terhindar dari 

penyakit infeksi dan dapat dicegah sebelum 

bayi terserang dan memberikan ilmu 

pengetahuan kepada ibu bayi tentang 

pemahaman ASI eksklusif agar ibu dapat 

menerapkan kepada bayinya betapa penting 

ASI eksklusif bagi bayi (Peningkatan 

Pelaksanaan Menejemen Laktasi) 
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