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ABSTRAK 

Stunting merupakan kondisi kronis yang menggambarkan terhambatnya pertumbuhan karena malnutrisi 

jangka panjang. Rendahnya asupan gizi pada bayi lahir normal juga berkontribusi terhadap stunting. Satu-

satunya makanan yang sesuai dengan keadaan saluran pencernaan bayi dan memenuhi kebutuhan selama 6 

bulan pertama adalah ASI. ASI yang kurang dari 6 bulan dapat meningkatkan risiko stunting pada anak. 

Oleh karena itu pentingnya ASI eksklusif bagi pertumbuhan anak. Data dari dinas kesehatan kabupaten 

banggai anak balita yang memiliki status gizi stunting berjumlah 1.523 dari 10.899 balita yang diukur. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara riwayat pemberian ASI eksklusif 

dengan kejadian stunting pada anak usia 12-36 bulan di wilayah kerja Puskesmas Luwuk Kecamatan Luwuk 

Selatan Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. 

 Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan rancangan penelitian case control. 

Dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2015 di Wilayah Kerja Puskesmas Luwuk, dengan jumlah sampel 

88 anak usia 12-36 bulan yang dibagi menjadi 2 kelompok yaitu 44 anak pada kelompok kasus dan 44 anak 

pada kelompok kontrol. 

Hasil uji statistik chi square menunjukkan nilai p=0,003 (p≤0,05) dengan nilai  OR 3,750 yang 

berarti anak usia 12-36 bulan yang tidak mendapat ASI Eksklusif memiliki resiko 3,7 kali lebih besar 

daripada anak usia 12-36 bulan yang mendapat ASI Eksklusif. 

 Terdapat hubungan antara riwayat pemberian ASI eksklusif dengan stunting pada anak usia 12-36 

bulan di wilayah kerja Puskesmas Luwuk Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. 

 

Kata Kunci : Riwayat Pemberian ASI Eksklusif, Stunting, Anak Usia 12-36 Bulan 

 

ABSTRACT 

Stunting is a chronic condition that potrays the inhibition of growth due to long-term malnutrition. Low 

nutrition intake of normal birth infant also affects stunting. The only appropriate food for baby's digestive 

tract and fulfill the needs during the first 6 months is breast milk (ASI). Consuming ASI less than 6 months 

can increase the risk of stunting in children. Hence the exclusive breast feeding for child growth is important. 

Data from Banggai health department shows there are 1.523 toddlers from 10.899 are experiencing stunting. 

This study aims to determine the relations of exclusive ASI history with  stunting in children of age 12-36 

months in Luwuk health center in south Luwuk district, central Sulawesi. 

This study is observational analytic with case control study design. The research was done in 

February-March 2015 in Luwuk health center, with samples of 88 children aged 12-36 months who are 

divided into 2 groups: 44 children in the case group and 44 children in the control group. 

The results of chi-square test showed the value of p = 0.003 (p≤0,05) with OR 3.750, which means 

children aged 12-36 months who are not given ASI Exclusively has risk 3.7 times greater than children aged 

12- 36 months who are given ASI exclusively. 

Terdapat hubungan antara riwayat pemberian ASI eksklusif dengan stunting pada anak usia 12-36 

bulan di wilayah kerja Puskesmas Luwuk Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. 

There is a relation between exclusive ASI profiles with stunting in children aged 12-36 months in in 

Luwuk health center in south Luwuk district, central Sulawesi. 
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PENDAHULUAN 

Masalah gizi pada hakikatnya adalah masalah 

kesehatan masyarakat, namun 

penanggulangannya tidak dapat dilakukan 

dengan pendekatan medis dan pelayanan 

kesehatan saja. Penyebab timbulnya masalah 

gizi adalah multifaktor, oleh karena itu 

pendekatan penanggulangannya harus 

melibatkan berbagai sektor yang terkait 

(Supariasa dkk, 2012).  

Stunting merupakan kondisi kronis yang 

menggambarkan terhambatnya pertumbuhan 

karena malnutrsi jangka panjang. 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 (Kusuma, 2013). Stunting 

disebabkan oleh dua faktor yaitu secara 

langsung dan secara tidak langsung. Secara 

langsung yaitu ASI Eksklusif, penyakit 

infeksi, asupan makan, dan berat badan lahir. 

Dan yang merupakan faktor secara tidak 

langsung pendidikan orang tua, pekerjaan 

orang tua, dan status ekonomi keluarga. 

Keadaan gizi kurang dapat ditemukan 

pada setiap kelompok masyarakat. Pada 

hakikatnya keadaan gizi kurang dapat dilihat 

sebagai suatu proses kurang asupan makanan 

ketika kebutuhan normal terhadap satu atau 

beberapa zat gizi tidak terpenuhi, atau zat-zat 

gizi tersebut hilang dengan jumlah yang lebih 

besar daripada yang diperoleh (Fitri, 2012). 

Anak-anak menghadapi risiko paling besar 

untuk mengalami gizi kurang. Salah satu 

masalah gizi kurang yang dihadapi yaitu 

Stunting.  

Upaya perbaikan status gizi balita di 

Indonesia dalam beberapa tahun terakhir sudah 

mengalami peningkatan. Hasil Riset 

Kesehatan Dasar tahun 2010, prevalensi gizi 

kurang dan buruk telah mengalami penurunan 

dari 18,4% tahun 2007 menjadi 17,9% tahun 

2010, dan untuk prevalensi balita pendek 

terdiri dari sangat pendek 18,5% dan pendek 

17,1%. Penurunan prevalensi terjadi pada 

balita pendek dari 18,0% menjadi 17,1% dan 

balita sangat pendek dari 18,8% menjadi 

18,5% (Meilyasari, 2014). Namun menurut 

data United Nations of Childrens Fund 

(Unicef) global tahun 2010 mengenai 

Kemajuan Gizi Ibu dan Anak Nasional, 

Indonesia berada pada urutan kelima tertinggi 

anak stunting di dunia. Diperkirakan sebanyak 

7,8 juta anak Indonesia tergolong anak 

stunting (Unicef, 2012). 

Di negara-negara berkembang, 29% 

anak-anak balita menunjukkan keadaan gizi 

kurang yang sedang, 33% menunjukkan 

kejadian tubuh pendek (stunting) yang sedang. 

Di negara-negara paling miskin, 40% anak-

anak balita mengalami berat badan yang 

kurang, dan 45% berkembang mengalami 

kejadian tubuh pendek (stunting). Angka 

prevalensi anak-anak dengan gizi kurang yang 

sedang dan berat diperkirakan telah 

mengalami penurunan secara global dari 38% 

pada tahun 1980 menjadi 30% pada tahun 

1997 dan 29% pada tahun 2001 (Gibney dkk, 

2009). Menurut UNICEF (2013), pada tahun 

2011 ada 165 juta (26%) balita dengan status 

gizi stunting di seluruh dunia. Sub-Sahara 

Afrika dan Asia Selatan merupakan daerah 

terbanyak di dunia dengan anak stunting,  



dimana ada 40% balita stunting di sub-Sahara 

Afrika dan 39% balita stunting  di Asia 

Selatan. Indonesia termasuk dalam 5 negara 

dengan angka balita stunting tertinggi yaitu 

ada 7,5 juta balita. Negara lain yang termasuk 

dalam 5 negara tersebut adalah India (61,7 juta 

balita), Nigeria (11 juta balita), Pakistan (9,6 

juta balita) dan Cina (8 juta balita). Dengan 

demikian, keadaan gizi kurang tetap 

merupakan permasalahan kesehatan 

masyarakat yang sangat penting. 

Pemberian ASI yang kurang sesuai di 

Indonesia menyebabkan bayi menderita gizi 

kurang dan gizi buruk. Padahal kekurangan 

gizi pada bayi akan berdampak pada gangguan 

psikomotor, kognitif dan sosial serta secara 

klinis terjadi gangguan pertumbuhan. Dampak 

lainnya adalah derajat kesehatan dan gizi anak 

Indonesia masih memprihatinkan (Haryono 

dkk,  2014) 

Pertumbuhan dan perkembangan pada 

masa bayi memerlukan masukan zat-zat gizi 

yang seimbang dan relatif besar. Namun, 

kemampuan bayi untuk makan dibatasi oleh 

keadaan saluran pencernaannya yang masih 

dalam tahap pendewasaan. Satu-satunya 

makanan yang sesuai dengan keadaan saluran 

pencernaaan bayi dan memenuhi kebutuhan 

selama berbulan-bulan pertama adalah ASI 

(Maryunani (2010). Anak yang tidak 

mendapatkan ASI eksklusif berisiko lebih 

tinggi untuk kekurangan zat gizi yang 

diperlukan untuk proses pertumbuhan. 

Gangguan pertumbuhan akan mengakibatkan 

terjadinya stunting pada anak (Anshori, 2013). 

Untuk kondisi Provinsi Sulawesi 

Tengah, ternyata semua indikator 

pembangunan dibidang gizi masyarakat masih 

dibawah rata-rata nasional. Berdasarkan hasil 

Riset Kesehatan daerah (2010) dalam Sattu 

(2014), anak balita yang menderita kekurangan 

gizi 26,5% mengalami stunting 36,2% dan 

sangat kurus/kurus 14,8% serta mengalami 

overweight 7,6%. Data dari Dinas Kesehatan 

Kabupaten Banggai anak balita yang memiliki 

kategori status gizi TB/U stunting berjumlah 

1.523 dari 10.899 balita yang diukur 

(Sattu,2014). Berdasarkan data hasil 

penimbangan batita yang didapat dari 

Puskesmas Luwuk, terdapat 57 batita yang 

memiliki keadaan tubuh pendek atau stunting 

yang berada di wilayah kerja Puskesmas 

Luwuk (Puskesmas Luwuk, 2014). 

Berdasarkan data-data di atas dan belum 

adanya penelitian mengenai ASI Eksklusif 

sebagai faktor risiko terjadinya stunting, maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian tentang 

“Hubungan Antara Riwayat Pemberian ASI 

Eksklusif Dengan Kejadian Stunting Pada 

Anak Usia 12-36 Bulan Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Luwuk Kecamatan Luwuk Selatan 

Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah”. 

 

METODOLOGI PENENLITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian 

observasional analitik dengan desain case 

control study atau studi kasus kontrol untuk 

menganalisis hubungan antara riwayat 

pemberian ASI eksklusif dengan kejadian 

stunting pada anak usia 12-36 bulan. 

Penelitian dengan menggunakan pendekatan 

retrospektif, dengan kata lain, efek 

diidentifikasi pada saat ini kemudian faktor 

risiko diidentifikasi ada atau terjadinya pada 



waktu yang lalu. Penelitian bertempat di 

Puskesmas Luwuk Kecamatan Luwuk Selatan 

Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah pada 

bulan Januari - April 2015. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh anak usia 12-36 

bulan yang berada di wilayah kerja Puskesmas 

Luwuk yang berstatus gizi stunting sebanyak 

47 anak Sampel penelitian ini adalah anak usia 

12-36 bulan yang ada di wilayah kerja 

Puskesmas Luwuk yang memiliki status gizi 

stunting. Penentuan sampel pada penelitian ini 

menggunakan metode Non Probability 

Sampling dengan teknik. Penelitian ini adalah 

total populasi kasus yang berjumlah 47 anak 

namun yang diambil hanya 44 anak karena 

tidak memenuhi kriteria inklusi pada saat 

penelitian dan umur dari anak sudah 

bertambah. Sampel yang dipilih dimasukkan 

dalam populasi kasus. Subjek penelitian pada 

kelompok kontrol disesuaikan dengan 

kelompok kasus yang dipilih dengan 

perbandingan 1 : 1. Jumlah sampel sebanyak 

88 anak dengan Kasus (case) 44 anak dan 

Kontrol (control) 44 anak. Pada penelitian ini 

telah dilakukkan matching individual pada 

tempat tinggal, umur dan jenis kelamin 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Diketahui jumlah responden paling banyak 

yaitu 14 anak (15,1%) yang bertempat tinggal 

di Desa Hanga-Hanga I dan desa Nambo 

Lempek Baru yang dibagi atas kelompok 

kasus sebanyak 7 anak dan kelompok kontrol 

sebanyak 7 anak. Dan yang paling sedikit 

bertempat tinggal di desa Maahas dan 

Tombang Permai yaitu 2 anak (2,3%) yang 

dibagi atas kelompok kasus 1 anak dan 

kelompok kontrol 1 anak. Karena dalam 

penelitian ini, peneliti juga mencocokkan 

tempat tinggal responden pada kelompok 

kasus dan kelompok kontrol, maka jumlah 

responden pada kelompok kasus maupun 

kelompok kontrol adalah sama. Tempat tinggal 

responden dalam penelitian ini diambil 

berdasarkan data penimbangan di setiap 

posyandu di wilayah kerja Puskesmas Luwuk, 

selanjutnya peneliti melakukan penelitian 

kelompok kontrol berdasarkan jumlah kasus 

(stunting) di masing-masing posyandu yang 

ada. 

 

 

2.1 Gambaran Status Gizi Pada Anak Usia 12-36 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Luwuk 

Gambaran status gizi anak umur 12-36 bulan 

di wilayah kerja Puskesmas Luwuk 

menggunakan indeks tinggi badan menurut 

umur (TB/U) yang menurut Kemenkes RI 

(2011) diklasifikasikan menjadi 4, yaitu status 

gizi sangat pendek, pendek, normal dan tinggi. 

Distribusi frekuensi status gizi berdasarkan 

TB/U menurut Kemenkes RI (2011) dapat 

dilihat pada Tabel 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 1. Distribusi Frekuensi Status Gizi Anak Usia 12-36 Bulan  berdasarkan Indeks Tinggi Badan 

menurut Umur di Wilayah Kerja Puskesmas Luwuk 

 

Status Gizi 

  Kelompok   
Total 

Kasus Kontrol 

n % N % n % 

TB/U 

Sangat Pendek 9 20,5 0 0 9 10,2 

Pendek  35 79,5 0 0 35 39,8 

Normal 0 0 43 97,7 43 48,9 

Tinggi 0 0 1 2,3 1 1,1 

Jumlah 44 100 44 100   88  100 

 

Status gizi berdasarkan indeks TB/U 

dibedakan dalam 2 kategori, yaitu status gizi 

stunting (gabungan status gizi sangat pendek 

dan pendek) dan status gizi normal. 

Berdasarkan perhitungan TB/U, prevalensi 

stunting di wilayah kerja Puskesmas Luwuk 

terdapat 44 anak usia 12-36 bulan dengan 

status gizi stunting dan 44 anak usia 12-36 

bulan dengan status gizi normal dengan jumlah 

88 anak usia 12-36 bulan. Dimana untuk anak 

 yang pendek ada 35 anak (79,5%) dan 

yang sangat pendek ada 9 anak (20,5%). Hal 

tersebut menunjukkan stunting di wilayah 

kerja Puskesmas Luwuk telah menjadi 

masalah kesehatan masyarakat karena berada 

di atas batas yang telah ditetapkan oleh WHO, 

dimana masalah kesehatan masyarakat 

dianggap berat bila prevalensi pendek sebesar 

30-39% dan serius bila prevalensi pendek 

≤40% (Kemenkes, 2013).  

 

2.2 Gambaran Pemberian ASI Eksklusif 

Distribusi frekuensi pemberian ASI eksklusif 

dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 

kategori yaitu tidak ASI eksklusif dan ASI 

eksklusif. Kategori ASI eksklusif dalam 

penelitian ini yaitu kategori 3 dalam 

RISKESDAS (2010), yaitu menyusui eksklusif 

berdasarkan kriteria dalam 24 jam terakhir 

bayi hanya disusui atau diberi ASI saja, sejak 

lahir sampai enam bulan bayi belum diberi 

makanan atau minuman selain ASI, dan 

sebelum ASI keluar bayi tidak diberi makanan 

prelakteal berupa makanan atau minuman lain, 

termasuk air putih, selain ASI (kecuali obat-

obatan dan vitamin atau mineral tetes, ASI 

perah juga diperbolehkan). Dikatakan ASI 

eksklusif jika anak usia 12-36 bulan menerima 

ASI sesuai kategori 3, dan dikatakan Tidak 

ASI eksklusif jika anak usia 12-36 bulan tidak 

menerima ASI sesuai kategori 3. Berikut 

adalah tabel distribusi frekuensi pemberian 

ASI eksklusif. 

 

 

  



Tabel 2. Distribusi Frekuensi Pemberian ASI Eksklusif pada anak usia 12-36 bulan 

Status Pemberian ASI Eksklusif 

  Kelompok   
Total 

Kasus Kontrol 

n % n % n % 

Tidak ASI Eksklusif 28 31,8 14 15,9 42 47,7 

ASI Eksklusif 16 18,2 30 34,1 46 52,3 

Jumlah 44 100 44 100 88 100 

 

 Berdasaran tabel 2, dapat diketahui 

bahwa anak dengan status Tidak ASI Eksklusif 

pada kelompok kasus sebanyak 28 anak 

(31,8%) dan pada kelompok kontrol sebanyak 

14 anak (15,9%). Sedangkan anak dengan 

status ASI Eksklusif pada kelompok kasus 

sebanyak 16 anak (18,2%) dan pada kelompok 

kasus sebanyak 30 anak (34,1%). Secara 

keseluruhan dapat dilihat bahwa sebagian 

besar sudah ASI eksklusif 46 (52,3%) 

sedangkan tidak ASI eksklusif 42 ( 47,7%). 

 

 

2.3 Hubungan Antara Riwayat Pemberian Asi Eksklusif dengan Kejadian Stunting pada anak usia 12-

36 bulan di wilayah kerja Puskesmas Luwuk Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai 

Sulawesi Tengah 

Analisis hubungan antara riwayat pemberian 

ASI Eksklusif dengan kejadian stunting pada 

anak usia 12-36 bulan di wilayah kerja 

Puskesmas Luwuk dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Hubungan antara Riwayat  Pemberian 

ASI Eksklusif dengan kejadian Stunting pada 

anak usia 12-36 bulan di wilayah kerja 

Puskesmas Luwuk 

Pemberian  

ASI 

Eksklusif 

Kasus Kontrol Total 

p value OR Cl 
n % n % N % 

Tidak ASI 

Eksklusif 
28 31,8 14 15,9 42 47,7 

0.003  3.75 95% (1,551-9,068) ASI 

Esklusif 
16 18,2 30 34,1 46 52,3 

Jumlah 44 100 44 100 88 100 

 

 Hasil analisis hubungan antara 

riwayat pemberian asi eksklusif dengan 

kejadian stunting pada tabel 10, dapat 

diketahui bahwa anak usia 12-36 bulan yang 

tidak mendapat ASI Eksklusif sebanyak 42 

anak (47,7%) sedangkan yang mendapat ASI 

Eksklusif sebanyak 46 anak (52,3%). Anak 

dengan status gizi stunting yang tidak 



mendapat ASI Eksklusif sebanyak 28 anak 

(31,8%) dan yang mendapat ASI Ekslusif 

sebanyak 16 anak (18,2%). Hasil uji statistik 

pada tabel 12, dengan uji chi square  

menunjukkan nilai p=0.003 (p≤0,05) 

demikian dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan antara riwayat pemberian ASI 

Eksklusif dengan kejadian stunting pada anak 

usia 12-36 bulan di wilayah kerja Puskesmas 

Luwuk Kecamatan Luwuk Selatan 

Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah, 

dengan nilai OR 3.750. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di 

wilayah kerja Puskesmas Luwuk dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Berdasarkan riwayat pemberian ASI 

eksklusif pada anak usia 12-36 bulan di 

wilayah kerja Puskesmas Luwuk, 

didapatkan bahwa yang tidak ASI 

eksklusif sebesar 47,7% dan yang ASI 

eksklusif sebesar 52,3%. 

2. Riwayat pemberian ASI eksklusif pada 

anak usia 12-36 bulan beresiko 3,7 kali 

lebih besar terhadap terjadinya stunting. 

3. Terdapat hubungan antara riwayat 

pemberian ASI eksklusif dengan kejadian 

stunting. 

 

SARAN 

1. Diharapkan kepada petugas kesehatan di 

Puskesmas untuk dapat melakukan 

promosi kesehatan kepada ibu-ibu seperti 

penyuluhan tentang manfaat pemberian 

ASI eksklusif kepada bayi dan faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi status 

gizi dari anak usia 12-36 bulan untuk 

memperbaiki status gizi anak usia 12-36 

bulan khususnya stunting.  

2. Kepada ibu-ibu untuk lebih 

memperhatikan lagi asupan makanan 

bagi anak usia 12-36 bulan khususnya 

pemberian ASI eksklusif dan dapat 

mendeteksi lebih dini kejadian stunting 

pada anak usia 12-36 bulan sehingga 

dapat mengurangi risiko terjadinya 

kejadian stunting pada anak usia 12-36 

bulan. 

3. Diharapkan adanya penelitian lain 

menggunakan variabel yang tidak 

termasuk dalam penelitian ini seperti 

berat badan lahir rendah (BBLR), riwayat 

penyakit infeksi, pemberian MP-ASI 

dini, pengetahuan orang tua, dan lain-lain 

yang menjadi faktor penyebab dari 

kejadian stunting. 
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