
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari 

kekurangan gizi kronis sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. 

Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal setelah 

anak lahir, tetapi baru nampak setelah anak berusia 2 tahun (Kementerian 

Keuangan RI, 2018). Stunting menurut WHO Child Growth Standart didasarkan 

pada indeks panjang badan dibanding umur (PB/U) atau tinggi badan dibanding 

umur (TB/U) dengan batas (z-score) kurang dari -2 SD (WHO, 2010). 

Berdasarkan data Global Nutrition Report (GNR), angka kejadian stunting 

pada tahun 2000 adalah 198,4 juta anak. Kejadian stunting pada anak mengalami 

penurunan setiap tahunnya sampai pada tahun 2017 menjadi sebesar 150,8 juta 

anak (Hawkes, 2018). Dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2016, angka 

kejadian stunting hanya mengalami penurunan sebesar 4 juta anak yaitu 154,8 juta 

anak (WHO, 2018). 

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki masalah stunting 

yang cukup tinggi yaitu sebesar 30% – 39%. Indonesia menduduki peringkat ke 

lima dunia dengan jumlah anak pendek terbanyak (Trihono, 2015). Indonesia 

termasuk salah satu dari 117 negara di dunia yang mempunyai tiga masalah gizi 

pada balita yaitu stunting, wasting dan overweight. Prevalensi tertinggi pada 

ketiga masalah gizi tersebut di Indonesia yaitu stunting 37,2%, wasting 12,1% dan 

overweight 11,9% (Achadi, 2015). 
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Tahun 2015, prevalensi kejadian stunting pada balita (0-59 bulan) di 

Indonesia yaitu balita sangat pendek (10,1%) dan balita pendek (18,9%) (PSG, 

2016). Persentase kejadian stunting pada balita (0-59 bulan) di Indonesia 

mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi sangat pendek sebesar (8,57%) 

dan balita pendek (18,97%). Tahun 2017 prevalensi kejadian stunting pada balita 

(0-59 bulan) meningkat kembali menjadi sangat pendek (9,80%) dan pendek 

(19,80%). Provinsi dengan persentase tertinggi balita (0-59 bulan) sangat pendek 

dan pendek pada tahun 2017 adalah Nusa Tenggara Timur (40,30%), sedangkan 

provinsi dengan persentase terendah adalah Bali (19,10%) (Kementerian 

Kesehatan RI, 2018a). 

Berdasarkan data (PSG, 2016) diperoleh prevalensi stunting pada balita (0-

59 bulan) di Provinsi Bali tahun 2015 sebesar (20,6%). Prevalensi kejadian 

stunting pada balita (0-59 bulan) di Bali mengalami penurunan pada tahun 2016 

menjadi (19,70%). Tahun 2017 prevalensi kejadian stunting pada balita (0-59 

bulan) di Bali kembali menurun menjadi  (19,10%) (Kementerian Kesehatan RI, 

2018a). Kabupaten di Bali yang memiliki masalah stunting diatas target nasional 

(kurang dari 20%) adalah Kabupaten Buleleng (29,0%), Jembrana (25,2%), 

Karangasem (23,6%), Gianyar (22,5%), dan Bangli (20,4%). Kabupaten Gianyar 

menempati urutan ke-4 untuk kabupaten dengan prevalensi stunting terbanyak di 

Bali pada tahun 2017 dan juga merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Bali 

yang mendapat perhatian khusus terkait masalah stunting (Sekretariat Wakil 

Presiden Republik Indonesia, 2017). Prevalensi kejadian stunting di Gianyar 

dalam 3 tahun terakhir yaitu pada tahun 2015 sebesar (15,8%), tahun 2016 sebesar 
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(13,6%), dan tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar (22,5%). Dibandingkan 

dengan kabupaten yang lain, Kabupaten Gianyar merupakan kabupaten yang 

mengalami peningkatan prevalensi kejadian stunting terbesar yaitu (8,9%) pada 

tahun 2017. Kecamatan dengan prevalensi kejadian stunting terbanyak adalah 

kecamatan Ubud dengan persentase (28,6%) diikuti kecamatan Gianyar (28,4%), 

Tegalalang (27,2%), Tampaksiring (26,5%), Blahbatuh (20,4%), Sukawati 

(12,9%), dan kecamatan dengan prevalensi kejadian stunting terkecil adalah 

kecamatan Payangan dengan persentase (12,5%) (Dinkes Bali, 2018). 

Kejadian stunting sering mengakibatkan perkembangan mental yang 

tertunda, sekolah yang buruk dan mengurangi kapasitas intelektual pada anak, 

sehingga mempengaruhi produktivitas ekonomi di level nasional (WHO, 2010). 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Picauly and Toy, 2013) menyatakan bahwa 

stunting berdampak sangat signifikan terhadap prestasi belajar anak. Balita 

stunting juga memiliki risiko terjadinya penurunan kemampuan intelektual, 

produktivitas, dan peningkatan risiko terkena penyakit degeneratif pada masa 

yang akan datang.  

Stunting dapat dicegah dengan beberapa hal seperti memberikan ASI 

eksklusif, memberikan makanan yang bergizi sesuai kebutuhan tubuh, 

membiasakan perilaku hidup bersih, melakukan aktivitas fisik, menyeimbangkan 

antara pengeluaran energi dan pemasukan zat gizi kedalam tubuh, dan memantau 

tumbuh kembang anak secara teratur. (Millennium Challenge Account Indonesia, 

2014). Hasil penelitian (Zaenab, S., E. Alasiry, 2016), pemberian ASI ekslusif 

berpengaruh terhadap pertumbuhan bayi tapi tidak signifikan dan nilai rerata bayi 
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yang diberi ASI eksklusif lebih besar daripada bayi yang tidak diberi ASI ekslusif 

yang berarti bahwa pertumbuhan bayi dengan ASI ekslusif lebih baik daripada 

pertumbuhan bayi yang tidak diberi ASI ekslusif. Penelitian serupa yang 

dilakukan (Siagian and Herlina, 2018) menyatakan bahwa ibu yang tidak 

memberikan ASI Eksklusif lebih berisiko 5,23 kali mempunyai perkembangan 

bayi yang terhambat dibandingkan dengan ibu yang memberikan ASI Eksklusif.  

Air susu ibu adalah cairan formula tersehat untuk bayi yang mengandung 

nutrisi stabil dan merupakan satu-satunya sumber protein yang paling mudah 

didapat dan berkualitas baik, serta mengandung semua asam-asam amino esensial 

yang dosisnya tepat sesuai dengan kebutuhan balita sampai umur enam bulan 

pertama (IDAI, 2013). Pemberian ASI (Air Susu Ibu) merupakan faktor penting 

untuk petumbuhan, perkembangan, dan kesehatan anak. Global strategy on infant 

and young child feeding WHO/UNICEF merekomendasikan empat hal penting 

yang harus dilakukan untuk mencapai tumbuh kembang optimal, yaitu Inisiasi 

Menyusui Dini (IMD) selama 30 sampai 60 menit pertama setelah lahir, 

memberikan hanya ASI saja atau ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan, 

mulai memberikan makanan pendamping ASI (MP-ASI) sejak bayi berusia 6 

bulan sampai 24 bulan dan meneruskan pemberian ASI sampai anak berusia 2 

tahun atau lebih (Yuliarti, 2010). 

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang 

pemberian ASI secara eksklusif pada bayi di Indonesia menetapkan agar bayi 

disusui secara eksklusif sejak lahir hingga umur 6 bulan dan dianjurkan 

dilanjutkan sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan 
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tambahan yang sesuai. Dikeluarkannya keputusan ini juga diiringi dengan 

dilampirkan Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM) (Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia, 2004). 

Kebijakan terkait pentingnya pemberian ASI eksklusif sampai 6 bulan 

ternyata masih belum maksimal. Terbukti berdasarkan data (UNICEF, 2015) 

menunjukkan bahwa hanya 39% bayi di negara berkembang di dunia yang 

mendapatkan ASI eksklusif dari 0-5 bulan. Hasil  penelitian (Hardiani, 2017) 

menyatakan bahwa pekerjaan ibu berpengaruh terhadap kelancaran pengeluaran 

ASI jika menimbulkan stres, ketegangan, atau tertundanya pemberian ASI dalam 

waktu lama. 

Berdasarkan data (PSG, 2016) cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi 

0-6 bulan di Indonesia pada tahun 2015 adalah (65,1%). Persentase pemberian 

ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan ini menurun drastis pada tahun 2016 menjadi 

(29,5%) . Tahun 2017, cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan 

mengalami peningkatan menjadi (35,73%). Hasil ini tentu saja masih belum 

cukup baik mengingat target renstra cakupan bayi mendapat ASI eksklusif tahun 

2017 adalah sebesar 44% (Kementerian Kesehatan RI, 2018a). 

Provinsi Bali adalah salah satu provinsi yang hasil cakupan bayi mendapat 

ASI eksklusif pada tahun 2017 kurang dari target renstra 44%. Persentase cakupan 

bayi 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif di Provinsi Bali tahun 2017 yaitu sebesar 

(31,57%) (Kementerian Kesehatan RI, 2018a). Persentase ini belum mencapai 

target renstra tahun 2017 sebesar 44%. Dibandingkan dengan persentase cakupan 

bayi 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif di Provinsi Bali tahun 2015, hasil ini 
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mengalami penurunan yang sangat drastis. Berdasarkan data (Kementerian 

Kesehatan RI, 2016a), persentase cakupan bayi 0-6 bulan mendapat ASI eksklusif 

di Provinsi Bali tahun 2015 adalah (73,7%). 

Studi pendahuluan yang dilakukan pada 10 ibu yang memiliki bayi 0-6 

bulan di Puskesmas Ubud II, Kabupaten Gianyar, didapatkan bahwa 7 dari 10 ibu 

mengatakan memberikan susu formula untuk anaknya. Cakupan pemberian ASI 

eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Ubud II terbilang kurang baik. Terbukti 

cakupan ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Ubud II mengalami penurunan 

pada tahun 2015 dari (77,19%) menjadi (53,19%) tahun 2016, dan menurun 

kembali menjadi (48,65%) pada tahun 2017 (Dinas Kesehatan Kabupaten 

Gianyar, 2016, 2017, 2018).   

Berdasarkan hasil studi kasus stunting di Puskesmas Ubud II didapatkan 

data bahwa 69 balita menderita stunting di Desa Singakerta pada tahun 2018. 

Hasil ini merupakan kejadian stunting tertinggi diantara semua desa lokus stunting 

di Kabupaten Gianyar (Puskesmas Ubud II, 2018). Mengingat Kecamatan Ubud 

merupakan kecamatan dengan kejadian stunting tertinggi di Kabupaten Gianyar 

pada tahun 2018 sebesar (28,6%) dan memiliki 2 desa lokus stunting (Desa 

Lodtunduh dan Desa Singakerta), maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Hubungan Perilaku Pemberian ASI Eksklusif dengan Kejadian 

Stunting Pada Anak Usia 24-59 Bulan di Desa Singakerta, Kecamatan Ubud 

Tahun 2019”.  
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B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut “Apakah ada Hubungan Perilaku Pemberian ASI Ekskusif dengan 

Kejadian Stunting Pada Anak Usia 24-59 Bulan di Desa Singakerta, Kecamatan 

Ubud Tahun 2019?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

Hubungan Perilaku Pemberian ASI Eksklusif dengan Kejadian Stunting Pada 

Anak Usia 24-59 Bulan di Desa Singakerta, Kecamatan Ubud Tahun 2019. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi perilaku pemberian ASI eksklusif. 

b. Mengukur kejadian stunting pada anak usia 24-59 bulan. 

c. Menganalisis hubungan perilaku pemberian ASI eksklusif dengan kejadian 

stunting pada anak usia 24-59 bulan di Desa Singakerta, Kecamatan Ubud 

tahun 2019. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan dalam 

pengembangan ilmu keperawatan khususnya berkaitan dengan stunting 

(pengerdilan) pada anak. 
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2. Praktis 

Manfaat secara praktis yaitu berguna bagi orang tua anak khususnya ibu 

memahami manfaat pemberian ASI eksklusif dan bagi perawat dalam 

memberikan asuhan keperawatan, serta dapat digunakan sebagai bahan penelitian 

lebih lanjut mengenai manfaat pemberian ASI eksklusif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


