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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu indikator kesehatan yang dinilai keberhasilan pencapainnya 

dalam SDGs (Sustainable Development Goals) adalah status gizi anak balita. 

Masa anak balita merupakan kelompok yang retan mengalami kurang gizi salah 

satunya adalah stunting. Stunting (pendek) merupakan gangguan pertumbuhan 

linier yang disebabkan adanya malnutrisi asupan zat gizi kronis atau penyakit 

infeksi kronis maupun berulang yang ditunjukkan dengan nilai z-score tinggi 

badan menurut umur (TB/U) kurang dari-2 SD (Nasikhah, R. 2014).  

Menurut menteri kesehatan Nomor 1995/MENKES/SK/2010  tentang 

standar antropometri pengertian pendek dan sangat pendek merupakan status 

gizi  yang didasarkan pada indeks panjang badan menurut umur ( PB/U) atau 

tinggi badan menurut umur ( TB/U) yang merupakan dengan istilah Stunting. 

Stunting mengabarkan status gizi kurang yang bersifat kronik pada masa 

pertumbuhan dan perkembangan sejak awal kehidupan. Keadaan ini 

dipresentasikan dengan nilai z-Score tinggi badan menurut umur (TB/U) kurang 

dari -2 standar deviasi (SD) berdasarkan standar pertumbuhan menurut WHO 

(Kemenkes RI, 2010). 

Kejadian balita pendek atau biasa disebut dengan stunting merupakan 

salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia saat ini. Pada tahun 

2017, 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita di dunia mengalami stunting. Pada 

tahun 2017, lebih dari setengah balita stunting di dunia berasal dari Asia (55%) 
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sedangkan lebih dari sepertiganya (39%) tinggal di Afrika. Dari 83,6 juta balita 

stunting di Asia, proporsi terbanyak berasal dari Asia Selatan   (58,7%)   dan   

proporsi   paling sedikit di Asia Tengah (0,9%). Data Prevalensi balita stunting 

yang dikumpulkan World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa 

Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di 

regional Asia Tenggara/South-East Asia Regional (SEAR). Rata-rata prevalensi 

balita stunting di Indonesia tahun 2005-2017 adalah 36,4% (Situasi Balita 

Pendek (Stunting) di Indonesia, 2018) . Angka ini tergolong tinggi untuk 

tingkatan kesehatan masyarakat sedangkan menurut Riskesdas tahun 2018 

prevalensi stunting sebesar 30,8%. Provinsi 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 Kabupaten Konawe Selatan sendiri 

Prevalensi Stunting sebanyak 29,6 Menurut data PSG Tahun 2018. (World Healt 

Organization, 2016). 

Di Indonesia, stunting merupakan masalah serius dan juga merupakan 

masalah gizi utama yang sedang dihadapi (Situasi Balita Pendek (Stunting) di 

Indonesia, 2018). Bila masalah ini bersifat kronis, maka akan memengaruhi 

fungsi kognitif yakni tingkat kecerdasan yang rendah dan berdampak pada 

kualitas sumberdaya manusia. Masalah stunting memiliki   dampak   yang   

cukup   serius; antara lain, jangka pendek terkait dengan morbiditas dan 

mortalitas pada bayi/balita, jangka menengah terkait dengan intelektualitas dan 

kemampuan kognitif yang rendah, dan jangka panjang terkait dengan kualitas 
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sumberdaya manusia dan masalah penyakit degeneratif di usia dewasa 

(Aryastami, 2017). 

Usia balita merupakan masa dimana proses pertumbuhan dan 

perkembangan terjadi sangat pesat. Pada masa ini balita membutuhkan asupan 

zat gizi yang cukup dalam jumlah dan kuwalitas yang lebih banyak, karena pada 

umumnya aktifitas fisik yang cukup tinggi dan masih dalam proses belajar. 

Abapila Intake zat gizi tidak terpenuhui maka pertumbuhan fisik dan 

intelektualitas balita akan mengalami gangguan, yang akhirnya akan 

menyebabkan mereka menjadi generasi yang hilang (Lost Generation), dan 

dampak yang luas Negara akan kehilangan sumber daya manusia (SDM) yang 

berkualitas ( Bayu Dwi Welasasih dan R.Bambang Wirjatmadi 2016). 

Status  Sosial Ekonomi keluarga seperti Pendapatan Keluarga, Besar 

Keluarga dan  Pola asuh makan balita secara tidak langsung dapat berhubungan 

dengan kejadian Stunting. Hasil Riskesdes (2015). Menunjukan bahwa Kejadian 

Stunting balita banyak dipengaruhui oleh pendapatan dan besar keluarga . 

Keluarga dengan pendapatan yang tinggi akan lebih mudah memperoleh akses 

pendidikan dan kesehatan sehingga status gizi anak dapat lebih baik ( 

Bishawakarma, 2015).  

 Penelitian di semarang menyatakan bahwa jumlah anggota keluarga 

merupakan faktor resiko terjadinya Stunting pada balita usia 24-36 bulan 

(Nasikhah, R dan Margawati, A. (2017).   

 Kecamatan Moramo Utara adalah salah satu kecamatan yang ada di 

Kabupaten Konawe Selatan yang memiliki jumlah balita stunting sebesar 67 
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Balita menurut data kunjungan Posyandu yang ada pada Kader Posyandu pada 

Bulan November 2019 jumlah balita yang masih mengalami Stunting sebanyak 

67 oarang balita Stunting.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas maka Rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut “ Bagaimana Gambaran Pola Asuh Makan, Besar 

Keluarga, Dan Penghasilan Orang Tua Pada Balita Stunting di Kecamatan 

Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan ? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Untuk Mengetahui Gambaran Pola Asuh Makan,  Besar Keluarga, Dan 

Penghasilan Orang Tua Pada Balita Stunting di Kecamatan Moramo Utara 

Kabupaten Konawe Selatan “  

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui Gambaran Pola Asuh Makan Balita Stunting di Kecamatan 

Moramo Utara. 

b. Mengetahui Gambaran Besar Keluarga pada Balita Stunting di 

Kecamatan Moramo Utara. 

c. Mengetahui Gambaran Penghasilan Orang Tua pada balita Stunting di 

Kecamatan Moramo Utara 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah 
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Diharapkan penilitian ini dapat dijadikan sebagai bahan tinjauan untuk dapat 

menjadi pembanding hasil. 

2. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan menjadi sumber bacaan masyarakat dan sebagai 

pengembangan ilmu pengetahuan. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penilitian ini diharapkan dijadikan sebagai referensi atau pembanding 

untuk penelian selanjutnya. 

4. Bagi peneliti 

Menambah wawasan peneliti dalam meneliti serta memecah permasalahan 

stunting di Kecamatan Moroamo Utara Kabupaten Konawe Selatan. 

E. Keaslian Penelitian 

No  Peneliti  Judul Desain 

Penelitian 

Hasil Persamaan Perbedaan 

1. Khoirun 

Ni’mah 

(2015) 

Faktor 

yang 

berhubung

an dengan 

kejadian 

Stunting 

pada balita 

Tahun 

2015 

kasus control Terdapat 

hubungan 

antara 

panjang 

badan lahir 

balita, 

riwayat ASI 

eksklusif, 

pendapatan 

keluarga, 

pendidikan 

ibu dan 

pengetahua

n gizi ibu 

terhadap 

kejadian 

stunting 

pada balita 

Variabel 

dependent 

tentang 

balita 

Stunting, 

Variabel 

Independen

t 

Pendapatan 

Keluarga  

Variabel 

Independent 

( Riwayat 

ASI 

eksklusif, 

pendidikan 

ibu, 

pengetahua

n gizi ibu, 

lokasi, 

sampel dan  

jumlah 

sampel  

2. Novita Keragama Cross Terdapat Variabel Variabel 



6 
 

Nining 

Widyani

ngsih 

(2018) 

n Pangan, 

Pola asuh 

makan dan 

kejadian 

Stunting 

pada balita 

usia 24-59 

bulan 

Tahun 

2018 

Sectional hubungan 

antara 

panjang 

badan 

lahir, pola 

asuh 

makan 

dan 

keragama

n pangan 

dengan 

stunting. 

Faktor 

resiko 

kejadian 

stunting 

yang 

paling 

dominan 

adalah 

keragama

n pangan. 

 

Independen

t Pola Asuh 

Makan 

Independent 

( 

keragamana 

pangan, 

lokasi, 

sampel dan  

jumlah 

sampel  

 

 

 

 

 

 


