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ABSTRACT
Stunting has an impact on the quality of Indonesia's human resources. The stunting percentage in East
Sumba is quite high at 42.3%. This problem must receive attention where it is necessary to study the
determinants of stunting. The method used is observation through weighing. The sample is 15 toddlers
in Temu Village whose weight is -2 SD obtained from a documentation study through the Kanatang
Health Center partner. The parameter used is the achievement of the baby's weight on the green line
after 2 months of mentoring and providing additional food. The results obtained were that mentoring
and supplementary feeding did not significantly increase the weight of infants or toddlers with stunting.
Keywords: stunting, underweight, infants, toddlers
ABSTRAK
Stunting berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia. Persentase Stunting di Sumba Timur
cukup tinggi yakni sebesar 42.3%. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pendampingan dan
pemberian makanan tambahan terhadap peningkatan berat badan bayi balita stunting. Metode yang
digunakan adalah observasi melalui penimbangan berat badan. Sampelnya adalah 15 balita di Desa
Temu yang berat badannya -2SD yang didapat dari studi dokumentasi melalui mitra Puskesmas
Kanatang. Parameternya yang digunakan yaitu tercapainya berat badan bayi balita pada garis hijau
setelah 2 bulan dilakukan pendampingan serta pemberian makanan tambahan. Hasil didapatkan bahwa
pendampingan dan pemberian makanan tambahan tidak terlalu signifikan meningkatkan berat badan bayi
atau balita dengan stunting.
Kata kunci : stunting, berat badan kurang, bayi, balita
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I. PENDAHULUAN
Stunting masih menjadi masalah gizi utama yang dihadapi di Indonesia. Data prevalensi stunting
menurut World Health Organization (WHO) pada Tahun 2019 di Asia Tenggara tertinggi yaitu (31,9%)
di dunia setelah Afrika (33,1%).(World Health Organization, 2019) Di Indonesia sendiri menempati
urutan ke enam dengan angka kejadian stunting tertinggi yaitu sebesar 36,4% setelah Bhutan, Timor
Leste, Maldives, Bangladesh dan India.(World Health Organization, 2019) Kabupaten Sumba Timur
pada Tahun 2018 mencatat sebanyak 135 kasus gizi buruk dengan jumlah kematian bayi 45 kasus dan
kematian balita sebanyak 15 kasus.(Dines Kesehatan Kabupaten Sumba Timur, 2018) Berdasarkan
studi dokumentasi pengambilan data awal pada bulan Juli Tahun 2020 didapatkan bahwa 15 bayi dan
balita mengalami stunting. Secara global, stunting menjadi salah satu tujuan dari Sustainable
Development Goals (SDGs). Indonesia berproses mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan atau
SDGs ke dua yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan
mendukung pertanian berkelanjutan. Target yang termasuk didalamnya adalah penanggulangan masalah
stunting yang diupayakan menurun pada tahun 2025.(Kementerian Kesehatan RI, 2018) Penelitian
menunjukkan bahwa anak yang pada masa balitanya mengalami stunting memiliki tingkat kognitif
rendah, prestasi belajar dan psikososial buruk.(Achadi, 2012) Anak yang mengalami severe stunting
(sangat pendek) di dua tahun pertama kehidupannya memiliki hubungan sangat kuat terhadap
keterlambatan kognitif yang akan terjadi di masa kanak-kanak nantinya dan akan berdampak jangka
panjang terhadap mutu sumber daya manusia.(Brinkman and Sanogo, 2010; Martorell et. Al, 2010)
Penelitian menunjukkan bahwa balita yang tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama
lebih tinggi pada kelompok balita stunting (88,2%) dibandingkan dengan kelompok balita normal
(61,8%).(Ni”imah and Nadhiroh, 2015) Bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif beresiko 4,64 kali
lebih besar dapat mengalami stunting dibandingkan dengan bayi yang mendapat ASI eksklusif
.(Ni”imah and Nadhiroh, 2015) Selain itu, kejadian penyakit infeksi yang berulang-ulang tidak hanya
dapat mengakibatkan menurunnya berat badan namun akan tampak pada rendahnya nilai indicator
tinggi badan yang dapat menyebabkan terjadinya stunting pada balita.(Welassih, 2012) Penelitian
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara penyakit infeksi dengan kejadian
stunting.(Hairunis, Rohmawati and Leersia, 2016) Disisi lain, penelitian di Kabupaten Gresik
didapatkan bahwa dari hasil uji chi squere dengan tingkat kepercayaan 95% didapatkan hasil p=0,021
dimana terdapat hubungan yang bermakna antara frekwensi sakit dengan status gizi balita
stunting.(Welassih and R.B, 2012).
Berdasarkan wawancara terhadap petugas puskesmas upaya pencegahan stunting sudah
dilakukan melalui pendidikan kesehatan terhadap orang tua bayi dan balita. Namun, faktor ekonomi
masih merupakan kendala yang dihadapi sebagian besar masyarakat desa Temu. Pemberdayaan dan
pelatihan kader untuk memanfaatkan pangan lokal juga belum diupayakan maksimal. Urgensi
pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah karena terdapat 15 bayi dan balita yang ditemukan
stunting serta kurangnya pemanfaatan pangan lokal untuk meningkatkan gizi bayi dan balita.
Berdasarkan fenomena diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Desa Temu Bebasa Gizi
Kurang. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pendampingan dan pemberian makanan
tambahan terhadap peningkatan berat badan bayi dan balita stunting di Desa Temu Kabupaten Sumba
Timur, Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
.
II. METODE
Metode yang digunakan adalah observasi penimbangan berat badan. Sampelnya adalah 15 balita
di Desa Temu yang berat badannya berada pada -2SD melalui studi dokumentasi. Parameter yang
digunakan yaitu tercapainya berat badan bayi balita pada garis hijau setelah 2 bulan dilakukan
pendampingan serta pemberian makanan tambahan. Langlah-Langkah dalam penelitian ini dimulai dari
tahap persiapan yaitu melakukan koordinasi dengan pihak mitra untuk membahas kegiatan yang akan
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dilakukan sehingga selaras dengan program kerja Puskesmas Mitra. Pembahasan sampai kepada teknis
pelaksanaan berupa jadwal dan tempat pelaksanaan kegiatan termasuk didalamnya menetapkan
penanggung jawab setaip kegiatan baik dari unsur mitra. Menggali sejauh mana partisipasi dan
kontribusi pihak mitra dalam meningkatkan status kesehatan pada keluarga dengan stunting. Menggali
sejauh mana pemahaman pihak mitra tentang stunting. Tahap ke dua yaitu Pelaksanaan Kegiatan yaitu
dengan sosialisasi kegiatan stunting dengan sasaran ibu-ibu bayi dan balita serta kader balita. Hal ini
sekaligus dengan pengambilan data berupa bayi atau balita yang berat badan berada pada garis merah (2SD). Langkah selanjutnya adalah pemberian sembako atau makanan tambahan disertai dengan
penyuluhan dan pembagian masker karena di era pandemi covid-19. Tahap selanjutnya dilakukan
pendampingan pembuatan dapur hidup dan pengelolaan pangan lokal untuk meningkatkan gizi
bayi/balita yang dilakukan selama 2 bulan.
Langkah terakhir adalah dengan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap berat badan bayi
atau balita. Data berupa usia, jenis kelamin, berat badan dianalisis sebelum dan sesudah perlakuan
dengan menggunakan independent sampel test pada dua kelompok.
Hasil analisis dilihat apabila nilai p≤0,05 maka disimpulkan terdapat pengaruh antara perlakuan
terhadap peningkatan berat badan sebaliknya apabila uji statistik menunjukkan angka p≥0,05 maka
disimulkan bahwa tidak ada pengaruh antara perlakuan terhadap peningkatan berat badan bayi dan
balita di Desa Temu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1 Karakteristik Bayi/balita berdasarkan jenis kelamin
Jenis Kelamin
Frekwensi
Persen
Laki-Laki
8
53,3
Perempuan
7
46,7
Total
15
100,0
Sumber : Primer Terolah 2020
Anilisis : Tabel 1 jenis kelamin bayi dan balita di Desa Temu terbanyak adalah laki-laki yaitu
53,5% dan paling sedikit adalah perempuan yaitu 46,7%.
Tabel 2 Karakteristik umur dan berat badan sebelum dan setelah perlakuan
Karakteristik
Minimum
Maximum
Mean
Umur (Bulan)
5
49
24,20
BB Sebelum
4,5
14,0
9,033
BB setelah
4,5
14,6
9,860
Sumber : Primer Terolah 2021
Analisis : Berdasarkan Tabel 2 karakteristik umur responden terendah adalah 5 bulan dan
tertinggi adalah 49 bulan. Berdasarkan berat badan sebelum perlakuan terendah adalah 4,5 kg dan
tertinggi adalah 14,0 kg, sedangkan setelah perlakuan berat badan terendah sama dengan sebelumnya
yaitu 4,5 kg dan tertinggi mengalami peningkatan yakni 14,6 kg.
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Tabel 3 Analisis Pengaruh antara perlakuan pemberian makanan tambahan dan pendampingan
terhadap peningkatan berat badan
Mean
Berat Badan
Differenc
Sig. 2
Kelompok Perlakuan
e
SD
Tiled
Min
Max
BB
Kelompok 1
-,0100
2,7277
,994
-3,0159
2,9959
Sebelum
Kelompok 2
-,0100
2,0574
,994
-2,8017
2,7817
BB setelah
Kelompok 1
-,4200
2,8705
,787
-3,7141
2,8741
Kelompok 2
-,4200
2,5784
,781
-3,7418
2,9018
Analisis : Berdasarkan Tabel 3 yang diuji menggunakan Independent Sample Test didapatkan
bahwa dari 15 bayi balita sebelum dan setelah perlakuan didapatkan tidak ada pengaruh terhadap
peningkatan berat badan yang ditunjukkan dengan angka statistik masing-masing yaitu 0,99 dan 0,78 ≤
0,05.
Hasil Kegiatan Pengabmas dapat dilihat dalam gambar berikut ini :

Gambar 1 : Kegiatan Pengabdian Masyarakat Desa Temu

Gizi Kurang adalah suatu permasalahan pada proses pertumbuhan yang terjadi pada anak.
Sampai saat ini gizi kurang merupakan salah satu masalah gizi yang perlu mendapat perhatian.
Prevalensi nasional untuk kurang gizi kronis berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun
2010 pada anak usia 6-12 tahun sebesar 35.6%, angka ini tergolong tinggi untuk tingkatan kesehatan
masyarakat. Sementara untuk tingkat nasional, provinsi Nusa Tenggara Timur menempati urutan
pertama prevalensi stunting tertinggi yakni sebesar 58.4%. Dengan demikian, masalah gizi kronis masih
tetap tinggi di provinsi NTT.
Hasil Rekapitulasi Pemantauan Status Gizi (PSG) diketahui bahwa persentase stunting di Sumba
Timur sebesar 42.3%. Angka ini memberi gambaran bahwa lebih dari sepertiga anak di Kota Kupang
dan Kabupaten Sumba Timur berperawakan pendek dibandingkan dengan tinggi badan yang seharusnya
mereka capai pada usia tersebut. Seorang anak dikatakan berstatus stunting berarti mempunyai rata-rata
IQ 11 poin lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata anak yang tidak mengalami gangguan gizi
atau stunting.
Stunting dapat disebabkan oleh kumulasi episode stress yang telah berlangsung dalam kurun
waktu yang cukup lama seperti infeksi dan asupan makanan atau pola konsumsi yang buruk semenjak
janin masih di dalam kandungan, yang kemudian hal ini tidak diimbangi dengan catch up growth atau
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dikenal dengan tumbuh kejar setelah bayi lahir. Pertumbuhan linear yang tidak sesuai dengan umur
dapat merefleksikan masalah gizi kurang. Gangguan pertumbuhan linear atau stunting akan berdampak
terhadap pertumbuhan, perkembangan, kesehatan, dan produktivitas. Masalah gizi kurang jika tidak
segera ditangani akan dapat menimbulkan masalah yang lebih besar, bangsa Indonesia dapat mengalami
lost generation.
Kondisi stunting menunjukkan ketidak cukupan gizi dalam jangka waktu lama (kronis) yang
dimulai sebelum kehamilan, saat kehamilan, dan kehidupan setelah dilahirkan. Ibu hamil dengan status
gizi yang tidak baik dan asupan gizi yang tidak mencukupi dapat menyebabkan retradasi pertumbuhan
pada masa janin. Berat dan panjang lahir bayi mencerminkan adanya retradasi pertumbuhan pada masa
janin. Pertumbuhan yang terhambat tersebut dapat terus berlanjut, apabila anak tidak mendapat asupan
gizi yang cukup. Stunting memiliki efek jangka panjang, diantaranya dapat mempengaruhi
perkembangan kognitif anak, mempengaruhi produktivitas ekonomi saat dewasa dan juga
mempengaruhi maternal reproductive outcomes.
Tinggi Badan (TB) seseorang dalam keadaan normal akan bertambah seiring dengan
bertambahnya umur. Pertumbuhan tinggi badan tidak seperti pertambahan berat badan, pertumbuhan
tinggi badan relative kurang sensitive terhadap masalah kekurangan gizi yang terjadi dalam kurun
waktu yang pendek. Pengaruh kekurangan zat gizi terhadap tinggi badan baru akan tampak dalam
waktu yang relative lama sehingga indeks ini dapat digunakan untuk menggambarkan status gizi pada
masa lalu.(Supariasa, Bakri and Fajar, 2016)
Budaya memegang peran penting terhadap kejadian stunting. Budaya Sumba Timur yang masih
menjunjung tinggi adat istiadat perkawinan dan belis atau masuk minta serta stigma bahwa memiliki
banyak anak akan memiliki banyak rejeki, memaksa keluarga untuk berutang demi budaya atau tradisi
tersebut. Hal ini tentu memiliki dampak ekonomi bagi keluarga dan menyebabkan masih tingginya
angka kemiskinan di kabupaten Sumba Timur. Kemiskinan yang tinggi berhubungan erat dengan
pemenuhan gizi yang tidak cukup baik pada ibu hamil maupun pada bayi dan balita. Tentu hal ini
mempengaruhi kejadian stunting di Sumba Timur.
Jenis kelamin merupakan faktor yang mempengaruhi kejadian stunting pada balita. Perempuan
mengandung lebih banyak lemak dalam tubuhnya, hal ini berarti terdapat lebih banyak jaringan yang
tidak aktif dalam tubuhnya walaupun dalam kondisi berat badannya sama dengan laki-laki. Hasil
penelitian menyatakan bahwa dari hasil Uji Chi squere diperoleh bahwa ada hubungan yang nyata
antara jenis kelamin dengan status gizi balita.(Devi, 2010) Berat badan bayi pada saat dilahirkan juga
merupakan indicator potensial untuk pertumbuhan bayi, respon bayi terhadap rangsangan lingkungan
dan untuk bayi dapat bertahan hidup, bayi yang lahir dengan berat badan cukup akan bertumbuh dengan
baik. Penelitian menyatakan bahwa ada hubungan yang signifikan antara BBLR dengan kejadian
stunting pada siswa kelas 1 di Wonosobo.(Maryanto and Anugrah, 2015) Balita yang memiliki berat
lahir kurang resiko 1,31 kali mengalami stunting dibandingkan dengan balita berat lahir
normal.(Oktarina and Trini, 2013) Panjang lahir normal pada bayi baru lahir yakni >46,1 cm untuk lakilaki dan >45,4 untuk perempuan.(Kementerian Kesehatan RI, 2018) Pada penelitian dari hasil analisis
hubungan antara panjang lahir dengan stunting diperoleh bahwa ada sebanyak 28,6% anak yang
memiliki panjang lahir pendek mengalami stunting, sedangkan anak yang memiliki panjang lahir
normal yaitu sebanyak 71,4% juga mengalami stunting. Hasil uji statistic diperoleh p value 0,042. Maka
dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara panjang lahir anak dengan kejadian
stunting.(Nugroho, 2016)
Data UNICEF tahun 1998, ada beberapa fakta terkait stunting serta pengaruhnya yakni bahwa
anak-anak yang mengalami stunting lebih awal yakni sebelum berusia enam bulan, akan mengalami
stunting lebih berat menjelang usia dua tahun. Stunting akan sangat mempengaruhi kesehatan dan
perkembangan anak tersebut. Faktor dasar yang menyebabkan stunting juga dapat mengganggu
pertumbuhan dan perkembangan intelektual.
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Stunting yang parah pada anak-anak dapat menyebabkan terjadinya deficit jangka Panjang dalam
perkembangan fisik dan mental sehingga tidak mampu untuk belajar secara optimal di sekolah
dibandingkan dengan anak-anak lain yang memiliki tinggi badan normal. Anak-anak dengan stunting
cenderung lebih lama masuk sekolah dan lebih sering absen dari sekolah dibandingkan dengan anakanak dengan kondisi status gizi baik. Tentu saja hal ini dapat memberikan konsekuensi terhadap
kesuksesan anak dalam kehidupannya dimasa yang akan datang. Pada kenyataannya Sebagian besar
anak-anak yang mengalami stunting mengkonsumsi makanan yang berada dibawah ketentuan
rekomendasi kadar gizi, umumnya mereka berasal dari keluarga banyak, bertempat tinggal di wilayah
pinggiran kota dan komunitas pedesaan.
Akibat lainnya dari stunting terhadap perkembangan yakni sangat merugikan performance anak.
Jika kondisi buruk terjadi pada masa golden period perkembangan otak (0-3 tahun) maka tidak dapat
berkembang dengan baik dan kondisi ini akan sulit untuk dapat pulih Kembali. Hal ini disebabkan
karena 80-90% jumlah sel otak terbentuk semenjak masa dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
Apabila gangguan tersebut terus berlangsung maka akan terjadi penurunan skort es IQ sebesar 10-13
poin. Penurunan perkembangan kognitif, gangguan pemusatan perhatian serta menghambat prestasi
belajar dan produktifitas akan menurun sebesar 20-30% yang akan mengakibatkan terjadinya lost
generation (generai yang hilang), artinya anak-anak tersebut hidup tetapi tidak dapat berbuat banyak
baik dalam bidang Pendidikan, ekonomi serta bidang lainnya. Generasi yang demikian hanya akan
menjadi beban bagi masyarakat dan pemerintah, karena terbukti keluarga dan pemerintah harus
mengeluarkan biaya kesehatan yang tinggi karena warganya mudah sakit.(Supariasa, Bakri and Fajar,
2016)
IV. SIMPULAN
Pendampingan dan pemberian makanan tambahan tidak terlalu signifikan meningkatkan berat
badan bayi atau balita dengan stunting. Implikasi dari laporan pengabdian ini yaitu perlunya pendekatan
one student one family dan pelatihan keluarga maupun kader untuk meningkatkan berat badan bayi
balita dengan cara memanfaatkan pangan lokal.
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