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RINGKASAN 
 

WAODE WIDYA NINGSIH 

Di bawah bimbingan Masrif dan Imanuddin  

 

 

Latar Belakang :Stunting merupakan salah satu masalah gizi di Indonesia, dengan prevalensi 

yang masih cukup tinggi. Pada riset yang sama, prevalensi stunting di Sulawesi Tenggara 

melebihi angka nasional yaitu 36%, sedangkan di Kota Kendari 28,6%, dan kasus di wilayah 

kerja Puskesmas Puuwatu sebesar 14%. Berbagai faktor risiko penyebab stunting antara lain 

berat badan lahir rendah,panjang badan lahir <48cm dan status imunisasi. 

 

Tujuan : untuk mengetahui hubungan Bayi Dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), 

panjang badan bayi saat lahir, dan status imunisasi dengan kejadian stunting Pada Baduta Usia 6-

23 bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Puwatu Kota Kendari. 

  

Metode :Penelitian ini termasuk penelitian observasional dengan pendekatan case control study 

dan telah dilaksanakan pada tanggal 5 Maret sampai dengan 25 Maret 2021 bertempatan di 

Puskesmas Puuwatu Kota Kendari, sampel pada penelitian ini adalah baduta usia 6-23 bulan 

berjumlah 36 orang yang di ambil dengan metode purposive sampling. Uji statistik yang di 

gunakanan yaitu uji chi square dan Odd Ratio. 

 

Hasil :Hasil penelitian menunjukan berat badan lahir rendah pada kelompok kasus sebesar 

84,4% dan kelompok control 15,63%. Panjang badan lahir kategori berisiko pada kelompok 

kasus yaitu 80,0%, dan kelompok kontrol 20,0%. status imunisasi kategori berisiko pada 

kelompok kasus sebesar 14,3% dan kelompok control 85.71%.  

 

Kesimpulan: Berat Badan Lahir Rendah berhubungan dengan kejadian stunting. Anak Baduta 

dengan status berat badan lahir rendah berpeluang 22,8 kali lebih besar mengalami stunting 

dibandingkan dengan anak status berat badan lahir normal (OR=22.8). Panjang Badan Lahir 

berhubungan dengan kejadia stunting. Anak baduta dengan status panjang badan lahir rendah 

berpeluang 18 kali lebih besar untuk mengalami stunting dibandingkan dengan anak bersatus 

panjang badan lahir normal (OR=18). Status Imunisasi tidak berhubungan dengan kejadian 

stunting sebagai faktor risiko kejadian stunting pada baduta  (OR=0,018). 

 

Kata Kunci : BBLR, Panjang Badan Lahir, Status  Imunisasi,  Kejadian Stunting, Baduta Usia 6-

23 Bulan. 
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RELATIONSHIP OF BBLR, BIRTH AGENCY LENGTH, AND IMMUNIZATION STATUS 

WITH STUNTING EVENTS AT 6-23 MONTHS AGE OF BLIND IN PUUWATU 

PUSKESMAS WORKING AREAS KENDARI CITY 

 

ABSTRACT 
 

WA ODE WIDYA NINGSIH 

Supervisied Masrif, Imanuddin 

 

 

Background: Stunting is one of the nutritional problems in Indonesia, with a high prevalence. In 

the same research, the prevalence of stunting in Southeast Sulawesi exceeds the national figure, 

namely 36%, while in Kendari City it is 28.6%, and cases in the Puuwatu Puskesmas working 

area are 14%. Various risk factors for stunting include low birth weight, birth length <48cm and 

immunization status. 

 

Objective: to determine the relationship between infants with low birth weight (LBW), the 

length of the baby at birth, and immunization status with the incidence of stunting in Baduta 

aged 6-23 months in the working area of Puskesmas Puwatu, Kendari City. 

 

Methods: This research is an observational study with a case control study approach and has 

been carried out on March 5 to March 25, 2021 at Puskesmas Puuwatu, Kendari City. purposive 

sampling. The statistical test used is the chi square test and the Odd Ratio. 

 

Results: The results showed that low birth weight in the case group was 84.4% and the control 

group was 15.63%. Body length at birth in the risk category in the case group was 80.0%, and 

the control group was 20.0%. immunization status in the risk category in the case group was 

14.3% and the control group was 85.71% 

 

Conclusion: Low birth weight is associated with the incidence of stunting. Baduta children with 

low birth weight status were 22.8 times more likely to experience stunting than children with 

normal birth weight status (OR = 22.8). Body length at birth is related to the incidence of 

stunting. Baduta children with low birth length status were 18 times more likely to experience 

stunting than children with normal birth length status (OR = 18). Immunization status was not 

associated with the incidence of stunting as a risk factor for the incidence of stunting in baduta 

(OR = 0.018). 

 

Keywords: LBW, Birth Length, Immunization Status, Incidence of Stunting, Baduta 6-23 

Months Age. 
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Pendahuluan 

Stunting merupakan gangguan 

pertumbuhan linier dan apabila terjadi pada 

masa golden period perkembangan otak (0-3 

tahun), maka berakibat pada perkembangan 

otak yang tidak baik. Hal tersebut di masa 

yang akan datang dapat berakibat pada 

penurunan kemampuan intelektual dan 

produktivitas, peningkatan risiko penyakit 

degeneratif dan kelahiran bayi dengan berat 

lahir rendah atau premature.(Swathma et 

al.). 

Stunting mengakibatkan otak 

seorang anak kurang berkembang. Ini berarti 

1 dari 3 anak Indonesia akan kehilangan 

peluang lebih baik dalam hal pendidikan dan 

pekerjaan dalam sisa hidup mereka. Stunting 

bukan semata pada ukuran fisik pendek, 

tetapi lebih pada konsep bahwa proses 

terjadinya stunting bersamaan dengan proses 

terjadinya hambatan pertumbuhan dan 

perkembangan organ lainnya, termasuk otak 

(Achadi, 2016). 

Beberapa faktor risiko yang 

mempengaruhi kejadian stunting pada anak 

balita adalah riwayat berat badan lahir 

rendah (BBLR), panjang badan lahir bayi, 

riwayat imunisasi, dan kenaikan berat 

badan.BBLR, Panjang badan saat bayi lahir 

dan status imunisasi dasar merupakan faktor 

risiko kejadian stunting pada balita. 

Balita dengan BBLR memiliki resiko 

mengalami stunting sebesar 5,250 kali lebih 

besar dibandingkan balita dengan berat 

badan lahir normal. Proporsi balita stunting 

banyak ditemukan pada bayi yang pendek 

saat lahir dibandingkan balita dengan 

panjang badan bayi yang normal saat 

lahir.Begitu juga dengan proporsi balita 

stunting lebih banyak ditemukan pada balita 

dengan riwayat imunisasi dasar tidak 

lengkap dibandingkan balita dengan riwayat 

imunisasi dasar lengkap (Dandara dkk, 

2018). 

Berdasarkan Riset Kesehaan Dasar 

(Riskesdas ) 2018, stunting menunjukan di 

Indonesia 30,8%, Sulawesi Tenggara 36%, 

Kota Kendari 28,6%. Melihat cakupan kasus 

stunting di wilayah kerja Puskesmas 

Puuwatu sebesar 14%. (Data Puskesmas 

Puuwatu Tahun 2019). 

Metode Penelitian 

A. Rancangan penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian 

observasional dengan pendekatan Case 

Control Study. 

B. Sampel 

        Populasi dalam penelitian ini adalah 

semua Baduta Stunting Usia 6-23 Bulan 

berjumlah 250 anak dan jumlahsampel 

sebanyak 36 orang. 
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Besar sampel di tentukan dengan 

perbandingan 1:1 dan besar sampel di 

tentukan berdasarkan perhitungan besar 

sampel untuk penelitian case control studi  

dengan nilai P: 

Rumus case control data proporsi : 

Rumus : n  
        

  (   )       
 

           n = 36 Baduta 

C. Jenis dan Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini tidak 

menggunakan data primer. Data sekunder 

meliputi : Data berat badan lahir, data 

panjang badan lahir, data status imunisasi 

dan data penunjang penelitian yaitu data 

geografis, data demografi Dan data lain 

yang relevan, dikumpulkan dengan 

pendekatan dokumentasi, yaitu mencatat 

data yang ada di Puskesmas Puuwatu 

D.  Analisis Data 

a) Analisa Univariat  

Analisis univariat bertujuan  untuk 

mendeskriptifkan variabel-variabel 

penelitian, yang disajikan dalam bentuk 

tabel distribusi frekuensi dan narasi. 

b) Analisa Bivariat 

1) Uji Chi-Square, digunakan untuk 

melihat hubungan antara dua variabel yaitu 

variabel dependent dan independent. Pada 

dasarnya uji chi-square dilakukan untuk 

melihat perbedaan frekuensi yang diamati 

dengan frekuensi yang diharapkan. Apabila 

dalam satu sel dijumpai nilai frekuensi 

kurang dari 5 digunakan yate’s correction. 

Derajat kemaknaan yang dipakai  adalah 

pada  P < 0.05. 

2) Perhitungan Nilai Odds (OR) 

Nilai OR merupakan nilai estimasi 

resiko untuk terjadinya efek/outcome 

sebagai pengaruh adanya variabel 

independent.Perubahan 1 unit variabel 

independent akan menyebabkan perubahan 

sebesar nilai OR pada variabel dependent. 

Hasil  

1. Jenis Kelamin 

Tabel 1. Jenis Kelamin 

 

Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa 

proporsi jenis kelamin laki-laki pada 

kelompok kasus  dan kelompok kontrol 

adalah sama, masing-masing sebesar 50 % , 

sedangkan  jenis kelamin perempuan pada 

kelompok kontrol lebih tinggi dari 

kelompok kasus  masing-masing sebesar 

61.29% dan   38,71 %. 

Secara keseluruhan sampel, 

persentase jenis kelamin laki-laki lebih besar 

dari jenis kelamin perempuan, yaitu 60,76% 

berjenis kelamin laki-laki dan  39,24 % 

berjenis kelamin perempuan. 
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2. Kelompok Umur 

Tabel 2. Kelompok Umur 

 

Tabel 2 diatas menunjukkan bahwa 

persentase usia 6-11 bulan pada kelompok 

kasus lebih tinggi dari kelompok usia 12-23 

bulan, masing-masing 48,84% dan 43,24%. 

Sedangkan pada kelompok kontrol 

persentase usia 12-23 bulan lebih tinggi dari 

persentase kelompok usia 6-11 bulan, yaitu 

masing-masing 56,76% dan 51,16%. 

Secara keseluruhan  persentase 

kelompok usia 6-11 bulan lebih tinggi dari 

kelompok usia 12-23 bulan yaitu masing-

masing  54,43% dan 46,84%. 

3. Berat Badan Lahir Rendah 

Tabel 3. Berat Badan Lahir Rendah 

 

Tabel 11 diatas menunjukkan bahwa  

persentase berat badan berisiko mengalami 

stunting pada kelompok kasus lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan kelompok kontrol. 

Sebaliknya persentase berat badan tidak 

berisiko stunting pada kelompok kontrol  

lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

kelompok kasus.  

Hasil analisis statistik dengan 

menggunakan uji chi-square diperoleh nilai 

p=0,000 (<0.05) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa  ada hubungan yang signifikan antara 

BBLR dengan kejadian Stunting Pada 

Baduta Usia 6-23 Bulan. Analisis Risiko 

menggunakan Odd Ratio, diperoleh nilai 

OR=22.8, OR>1, yang berarti bahwa Berat 

badan lahir rendah mempunyai risiko 

sebesar 22,8 kali lebih besar untuk 

mengalami stunting jika dibandingkan 

dengan berat lahir normal (BBLR 

merupakan faktor risiko kejadian stunting). 

4. Panjang Badan Saat Lahir 

Tabel 4.Panjang Badan Saat Lahir 

 

Tabel 12 diatas menunjukkan bahwa  

persentase panjang badan ketegori berisiko 

yang mengalami stunting pada kelompok 

kasus lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

kelompok kontrol. Sebaliknya persentase 

panjang badan kategori tidak berisiko 

stunting pada kelompok kontrol  lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan kelompok kasus.  
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Hasil analisis statistik dengan 

menggunakan uji chi-square diperoleh nilai 

p=0,000 (<0.05) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa  ada hubungan yang signifikan antara 

panjang badan lahir  dengan kejadian 

Stunting Pada Baduta Usia 6-23 Bulan. 

Analisis Risiko menggunakan Odd Ratio, 

diperoleh nilai OR=18, OR>1, yang berarti 

bahwa panjang badan lahir merupakan 

faktor risiko kejadian stunting. 

5. Status Imunisasi 

Tabel 5. Status Imunisasi 

 

Tabel 13 diatas menunjukkan bahwa 

persentase status imuniasi kategori berisiko 

dan tidak berisiko pada kelompok kontrol 

lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

presentase kategori berisiko dan tidak beriko 

pada kelompok kasus.  

Berdasarkan hasil analisis statistik 

dengan menggunakan uji chi-square 

diperoleh nilai p= 0,08 (>0.05) sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara Status 

Imunisasi dengan kejadian Stunting Pada 

Baduta Usia 6-23 Bulan. Analisis Risiko 

menggunakan Odd Ratio, diperoleh nilai 

OR=0,18 OR<1, yang berarti bahwa status 

imunisasi bukan merupakan faktor risiko 

kejadian stunting pada baduta. 

Pembahasan 

1. Hubungan Berat Badan Lahir 

Rendah dengan Kejadian Stunting  

Hasil penelitian  diperoleh bahwa  

persentase berat badan berisiko mengalami 

stunting pada kelompok kasus lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan kelompok kontrol. 

Sebaliknya persentase berat badan tidak 

berisiko stunting pada kelompok kontrol  

lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

kelompok kasus.  

Hasil analisis statistik dengan 

menggunakan uji chi-square diperoleh nilai 

p=0,000 (<0.05) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa  ada hubungan yang signifikan antara 

BBLR dengan kejadian Stunting Pada 

Baduta Usia 6-23 Bulan. Analisis Risiko 

menggunakan Odd Ratio, diperoleh nilai 

OR=22.8, OR>1, yang berarti bahwa Berat 

badan lahir rendah mempunyai risiko 

sebesar 22,8 kali lebih besar untuk 

mengalami stunting jika dibandingkan 

dengan berat lahir normal (BBLR 

merupakan faktor risiko kejadian stunting). 

Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang di lakukan oleh Paudel et,al 

(2012) menunjukan bahwa ada hubungan 

antara berat badan lahir rendah dengan 
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kejadian stunting . Berat badan lahir yang 

rendah memiliki resiko stunting 4,47 kali 

lebih besar dari pada balita dengan berat 

badan lahir normal.  

Berat lahir merupakan prediktor kuat 

terhadap penentuan ukuran tubuh di 

kemudian hari. Hal ini karena pada 

umumnya bayi yang mengalami BBLR tidak 

dapat mengejar pertumbuhan kebentuk 

normal selama masa kanak-kanak 

(Balker,2008). 
 

2. Hubungan Panjang Badan Lahir 

dengan Kejadian Stunting  

Panjang badan bayi saat lahir 

menggambarkan pertumbuhan linear bayi 

selama dalam kandungan.Ukuran linear 

yang rendah biasanya menunjukkan keadaan 

gizi yang kurang akibat kekurangan energi 

dan protein yang diderita waktu lampau 

yang diawali dengan perlambatan atau 

retardasi pertumbuhan janin. supan gizi ibu 

yang kurang adekuat sebelum masa 

kehamilan menyebabkan gangguan 

pertumbuhan pada janin sehingga dapat 

menyebabkan bayi lahir dengan panjang 

badan lahir pendek. Bayi yang dilahirkan 

memiliki panjang badan lahir normal bila 

panjang badan lahir bayi tersebut berada 

pada panjang 48 – 52 cm. ( Kemenkes RI, 

2011). 

Berdasarkan hasil penelitian yang di 

lakukan di wilayah kerja Puskesmas 

Puuwatu menunjukan dari 35 baduta yang 

beresiko memiliki Panjang Badan Lahir 

sebagian besar 80,0% (n=28) berisiko 

Stunting, dan dari 44 baduta yang tidak 

berisiko memiliki Panjang Badan Lahir 

sebagian besar 18,2 % (n=8) berisiko 

stunting. 

Hasil analisis statistik dengan 

menggunakan uji chi-square diperoleh nilai 

p=0,000 (<0.05) sehingga dapat disimpulkan 

bahwa  ada hubungan yang signifikan antara 

panjang badan lahir  dengan kejadian 

Stunting Pada Baduta Usia 6-23 Bulan. 

Analisis Risiko menggunakan Odd Ratio, 

diperoleh nilai OR=18, OR>1, yang berarti 

bahwa panjang badan lahir merupakan 

faktor risiko kejadian stunting. 

Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Anugraheni 

(2015) dengan judul faktor resiko kejadian 

stunting pada anak usia 12 – 36 bulan di 

kecamatan Pati yang menunjukkan bahwa 

panjang badan lahir pendek merupakan 

faktor risiko kejadian stunting pada anak 

usia 12 – 36 bulan (p=0,000) dengan Odds 

Ratio sebesar 2,81 (CI 95% 1,89 – 4,17). 

Hasil uji stastik dengan 

menggunakan analisis Chi – Square Test 

diperoleh nilai p value 0,0001 (p< 0,05). 
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Hasil ini membuktikan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara panjang 

badan lahir dengan kejadian stunting pada 

balita. Hasil analisis besaran risiko (OR) 

panjang badan lahir terhadap kejadian 

stunting 7,290. Hal ini berarti balita dengan 

riwayat panjang badan lahir pendek saat 

lahir memiliki risiko mengalami stunting 

7,290 kali lebih besar dibandingkan dengan 

balita yang memiliki panjang badan normal 

saat lahir. 

3. Hubungan Status Imunisasi dengan 

Kejadian Stunting 

Imunisasi adalah suatu upaya untuk 

menimbulkan/meningkatkan kekebalan 

seseorang secara aktif terhadap suatu 

penyakit, sehingga apabila suatu saat 

terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan 

sakit atau hanya mengalami sakit ringan.  

(Nurlaila dkk, 2018).Menurut teori 

imunisasi berasal dari kata imun, kebal, atau 

resisten, anak di imunisasi, berarti diberikan 

kekebalan terhadap suatu penyakit 

tertentu.Selain untuk meningkatkan 

kekebalan tubuh anak, imunisasi juga di 

perlukan juga untuk menurunkan angka 

kematian, kesakitan dan kecacatan pada 

anak. (Kemenkes RI,2015). 

Berdasarkan hasil penelitian yang di 

lakukan di wilayah kerja Puskesmas 

Puuwatu dari 7 baduta yang beresiko 

memiliki Status Imunisasi sebagian besar 

14.3% (n=1) berisiko Stunting, dan dari 72 

baduta yang tidak berisiko memiliki Status 

Imunisasi sebagian besar 48,6 % (n=35) 

berisiko stunting. 

Berdasarkan hasil analisis statistik 

dengan menggunakan uji chi-square 

diperoleh nilai p=0,08 (>0.05) sehingga 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan yang signifikan antara Status 

Imunisasi dengan kejadian Stunting Pada 

Baduta Usia 6-23 Bulan. Analisis Risiko 

menggunakan Odd Ratio, diperoleh nilai 

OR=0,018 OR<1, yang berarti bahwa status 

imunisasi bukan merupakan faktor risiko 

kejadian stunting pada baduta 

Penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan Fitri (2018) di 

Kelurahan Kalibaru Depok mendapatkan 

hasil  tidak ada hubungan bermakna antara 

status imunisasi dengan kejadian stunting 

dengan p value 0,495. Namun berbeda 

dengan penelitian yang dilakukan di 

Semarang bahwa terdapat hubungan antara 

pemberian imunisasi dasar dengan kejadian 

stunting pada balita di Kelurahan Langensari 

Kabupaten Semarang dengan p value 0,018. 

(Aridiyah, Rohmawati, & Ririanty, 2015) 

Kesimpulan 

1. Berat Badan Lahir Rendah berhubungan 

dengan kejadian stunting. Anak Baduta 
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dengan status berat badan lahir rendah 

berpeluang 22,8 kali lebih besar 

mengalami stunting dibandingkan 

dengan anak status berat badan lahir 

normal (OR=22.8). 

2. Panjang Badan Lahir berhubungan 

dengan kejadia stunting. Anak baduta 

dengan status panjang badan lahir 

rendah berpeluang 18 kali lebih besar 

untuk mengalami stunting 

dibandingkan dengan anak bersatus 

panjang badan lahir normal (OR=18). 

3. Status Imunisasi tidak berhubungan 

dengan kejadian stunting sebagai faktor 

risiko kejadian stunting pada baduta  

(OR=0,018). 

Saran  

1. Untuk penelitian selanjutnya perlu 

adanya pengkajian lebih lanjut tentang 

faktor-faktor lain yang menyebabkan 

kejadian stunting. Supaya dapat 

meminimalkan kejadian stunting 

2. Bagi tenaga kesehatan Puskesmas 

Puuwatu perlu diadakan program 

khusus untuk memberikamn edukasi 

dan pendampingan pada orang tua 

balita atau calon orang tua supaya 

kejadian stunting dapat dicegah dan 

dideteksi lebih dini. 
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