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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1  Latar Belakang 

Stunting adalah anak balita (bayi di bawah lima tahun) yang gagal tumbuh 

akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya 

(Ramdaniati and Nastiti 2019). Stunting merupakan kondisi dimana balita dinyatakan 

memiliki panjang atau tinggi yang pendek dibanding dengan umur. Panjang atau tinggi 

badannya lebih kecil dari standar pertumbuhan anak dari WHO (Kemenkes, 2018) 

Menurut UNICEF, stunting didefinisikan sebagai persentase anak-anak usia 0 sampai 

59 bulan, dengan tinggi di bawah minus (stunting sedang dan berat) dan minus tiga 

(stunting kronis) diukur dari standar pertumbuhan anak keluaran WHO. Stunting 

merupakan istilah dari badan kerdil atau pendek, dimana anak usia dibawah 5 tahun 

mengalami kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang 

yang terjadi selama masa periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu dari janin 

hingga anak berusia 24 bulan. Anak dikatakan stunting jika hasil pengukuran 

antropometri dari panjang atau tinggi badan per usianya dibawah -2 SD (Hawkes 2018). 

Berdasarkan penelitian sebelumnya dari Komalasari dan Esti Supriati (2020) 

menyatakan bahwa banyak faktor yaang menyebabkan stunting. Faktor ibu diantaranya 

yaitu status gizi ibu yang buruk pada saat kehamilan, perawakan ibu yang pendek dan 

pola asuh yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktik pemberian makan 

kepada anak (Sukirno 2019). Ibu yang masa remajanya kurang nutrisi, bahkan di masa 

kehamilan yang menyebabkan balita yang dilahirkan dengan Bayi Berat Lahir Rendah 

(BBLR) dan laktasi dengan pemberian ASI Eksklusif akan sangat berpengaruh pada 

pertumbuhan tubuh. Faktor lainnya yang menyebabkan stunting adalah terjadi infeksi 

pada ibu, kehamilan remaja, jarak kelahiran anak yang pendek, infeksi pada balita 

seperti diare, kondisi ekonomi, pekerjaan dan mata pencaharian keluarga. Selain itu, 

rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih 

menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya stunting pada anak (Kemenkes RI 2018). 

Permasalahan stunting di Indonesia menurut laporan yang dikeluarkan UNICEF 

yaitu diperkirakan ada 149,2 juta anak-anak yang mengalami stunting. Angka tersebut 

setara 22% anak-anak balita di dunia pada tahun 2020. Menurut data prevalensi balita 

stunting yang dikumpulkan WHO, Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan 
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prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara/South-East Asia Regional (SEAR). Rata-

rata prevalensi balita stunting di Indonesia tahun 2005-2017 adalah 36,4%. Di Jawa 

Tengah prevalensi stunting menurut data Pemantauan Status Gizi (PSG) menunjukan 

perkembangan yang meningkat dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 yaitu: 

22,6%-24,8%-23,9%, dan terkahir 28,5% pada tahun 2017. Berdasarkan data 

Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2017 menunjukan bahwa prevalensi terendah 

21,0% maka dapat dikatakan bahwa seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah masih 

menghadapi masalah stunting.  

Selanjutnya, berdasarkan data dari Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) 

Kabupaten Boyolali memiliki prevalensi stunting pada tahun 2021 sebesar 8,9% 

dengan total balita atau anak usia 0 bulan sampai 5 tahun yang stunting sebanyak 5.665 

anak dari total balita di Boyolali sebanyak 63.576 orang (Februari 2021). Wilayah 

Kecamatan Wonosegoro permasalahan stunting juga cukup tinggi untuk memperkuat 

pernyataan tersebut berikut disajikan data terkait stunting di Kecamatan Wonosegoro 

tahun 2022. 

 Tabel 1.1 Distribusi Kejadian Stunting di Kecamatan Wonosegoro Tahun 2022 

No Desa L P Jumlah Stunting 

1. Bandung - - - 

2. Karangjati 5 8 13 

3. Ketoyan  - - - 

4. Bolo 5 8 13 

5. Banyusri 5 9 14 

6. Gosono - - - 

7. Wonosegoro - - - 

8. Bojong 4 6 10 

9. Kauman 1 3 4 

10. Lemahireng - 4 4 

11. Guwo 2 2 4 

Total  22 40 62 

Sumber: Puskesmas Wonosegoro tahun 2022 

Berdasarkan data yang telah disampaikan sebelumnya, maka penelitian ini akan 

membahas tentang “Analisis Faktor-faktor Determinan Kejadian Stunting Pada 

Balita di Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali”. Pembahasan dalam 

penelitian ini akan lebih memfokuskan mengenai analisis faktor yang menjadi 

penyebab kejadian stunting pada balita di Kecamatan Wonosegoro. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah apa saja faktor-faktor determinan kejadian stunting pada balita di Kecamatan 

Wonosegoro Kabupaten Boyolali? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor determinan 

kejadian stunting pada balita di Kecamatan Wonosegoro Kabupaten Boyolali. 

1.4  Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan dalam bidang kependudukan, demografi dan kesehatan mengenai 

faktor-faktor determinan kejadian stunting pada balita dari persepktif sosiologi. 

Menambah literature mengenai hal tersebut bagi lingkungan Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Komunikasi, khususnya program studi Sosiologi. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 

gambaran bagi pemegang kebijakan dalam menyusun strategi untuk menanggulangi 

masalah stunting 

1. Memberikan informasi baru kepada masyarakat terutama pada masyarakat 

Wonosegoro tentang banyaknya kasus stunting pada balita 

2. Bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai cara 

mengamalkan ilmu pada waktu kuliah dengan melakukan penelitian dalam 

rangka menyelesaikan pendidikan 

3. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lain yang akan 

mengangkat tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda. 

1.5  Definisi Konseptual & Definisi Operasional 

1. Stunting 

Stunting adalah masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi 

badan yang lebih pendek dibandingkan dengan anak seusianya. Stunting merupakan 

istilah dari badan kerdil atau pendek, dimana anak usia dibawah 5 tahun mengalami 

kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang 

terjadi selama masa periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yaitu dari janin 

hingga anak berusia 24 bulan. Anak dikatakan stunting jika hasil pengukuran 
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antropometri dari panjang atau tinggi badan per usianya dibawah -2 SD (Hawkes 

2018). Menurut BKKBN stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang anak 

balita dari kekurangan gizi saat mereka dalam kandungan hingga dilahirkan 

kedunia, tetapi kondisi stunting terlihat setelah bayi berusia 2 tahun. 

2. Balita 

Balita adalah kelompok anak usia 0-59 bulan. Pada masa ini anak 

memerlukan asupan zat gizi seimbang baik dari segi jumlah, maupun kualitasnya 

untuk mencapai berat dan tinggi badan yang optimal (Kemenkes RI 2014). Menurut 

Menurut (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2016), penentuan status gizi 

pada balita antara lain: 

a. Pengukuran berat badan terhadap tinggi badan (BB/TB) untuk menentukan 

status gizi anak usia dibawah 5 tahun, apakah normal, kurus, sangat kurus atau 

gemuk 

b. Pengukuran panjang badan terhadap umur atau tinggi badan terhadap umur 

(PB/U atau TB/U) untuk menentukan status gizi anak apakah normal, pendek 

atau sangat pendek 

c. Pengukuran Indeks Masa Tubuh menurut umur (IMT/U) untuk menentukan 

status gizi anak sangat kurus, kurus, normal, gemuk atau obesitas. 

 

3. Faktor-faktor Determinan 

 

Faktor determinan adalah satu faktor yang tegas menentukan atau final 

sifatnya dalam satu relasi sebab akibat. Determinan sifatnya dapat organistik 

merupakan faktor penyebab yang muncul dari dalam organisme atau dari dalam 

individu itu sendiri, bersifat lingkungan (environmental), dan juga bersifat 

situasional yang berperan sebagai suatu kondisi pendahuluan bagi terbentuknya 

suatu tingkah laku (J.P Caphlin 2009). 

Dalam penelitian ini peneliti membahas tentang faktor-faktor determinan 

penyebab stunting yang meliputi pendidikan, pengetahuan, ekonomi, pola asuh 

anak, sanitasi & air bersih dan perkawinan usia anak. 

 

4. Kecamatan Wonosegoro 
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Kecamatan Wonosegoro merupakan salah satu kecamatan yang ada di 

Kabupaten Boyolali. Secara administrasi, Kecamatan Wonosegoro berbatasan 

langsung dengan Kabupaten Grobogan di bagian utara, Kecamatan Juwangi dan 

Kemusu di bagian timur,  Kecamatan Klego dan Karanggede di bagian selatan dan 

Kabupaten Semarang di bagian barat. Pada tahun 2019, wilayah kecamatan ini 

dipecah menjadi dua yaitu Wonosegoro dan Wonosamodro, dan 3 desa yang 

sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Kemusu yaitu Guwo, Kauman, dan 

Lemahireng bergabung ke wilayah kecamatan ini. Dalam penelitian ini peneliti 

memililih Kecamatan Wonosegoro sebagai lokasi penelitian karena di wilayah 

tersebut angka stunting pada balita masih tergolong cukup tinggi. 

 


