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ABSTRAK

Indonesia menjadi salah satu negara dengan IPKM (Indek Pembangunan Kesehatan
Masyarakat) yang rendah di negara Asia. Banyaknya terjadi malnutrisi (gizi buruk dan
pendek) menjadi salah satu yang berperan terhadap rendahnya IPKM di Indonesia.
Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku menjadi provinsi
dengan IPKM terendah dan memiliki kasus malnutrisi yang tinggi di Indonesia. Tujuan
penelitian yaitu untuk mengetahui kondisi sosio demografi dan status gizi Baduta di
Provinsi Papua Barat. Penelitian ini menggunakan metode survei berskala nasional
dengan desain cross sectional. Survei dilaksanakan di 13 kabupaten di Provinsi Papua
Barat. Sampel penelitian ini sebanyak 159 bayi usia 0-23 bulan. Pengukuran
menggunakan antropometri dengan BB/U dan TB/U. Analisis data menggunakan
analisis deskriftif tabulasi silang. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat 4,98% bayi
menderita gizi buruk, bayi menderita gizi kurang sebanyak 13,44% dan bayi gizi normal
sebanyak 87,26%. Bayi lahir pendek sebanyak 23,75%, bayi lahir sangat pendek
sebanyak 14,04% dan bayi lahir normal sebanyak 81,45%. Mayoritas bayi memiliki gizi
buruk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 4,65% dan bayi lahir pendek berjenis kelamin
laki-laki sebanyak 19,02%. Mayoritas bayi memiliki gizi buruk dengan pendidikan orang
tua tidak tamat SD/MI sebanyak 5,60% dan bayi lahir pendek dengan pendidikan orang
tua Tamat SLTP/MTS sebanyak 32,48%. Mayoritas bayi menderita gizi buruk dengan
pekerjaan orang tua tidak bekerja sebanyak 6,78% dan bayi lahir pendek dengan
pekerjaan nelayan sebanyak 27,01%. Mayoritas bayi yang memiliki gizi buruk berada di
pedesaan sebanyak 5,12% dan bayi bayi lahir pendek berada di perkotaan sebanyak
18,15%. Kasus Gizi buruk dan lahir pendek terjadi pada bayi dengan kondisi
sosiodemografi dengan jenis kelamin laki-laki, pendidikan orangtua rendah, memiliki
pekerjaan dan tinggal di pedesaan. Petugas kesehatan harus memberikan edukasi
kepada ibu yang memiliki pendidikan rendah tentang pola konsumsi makan dan pola
asuh agar menurunkan kejadian gizi buruk dan anak pendek.
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1.

PENDAHULUAN
Malnutrisi (gizi buruk dan pendek)
masih
menjadi
masalah
global,
tingginya prevalensi gizi buruk sampai
saat ini mengakibatkan menjadi fokus
perhatian didunia. Di dunia sekitar 1
dari 5 anak dan masih menjadi masalah
gizi baik di tingkat Nasional dan

Internasional. Lebih 1/3 dari 9,2 juta
kematian pada anak dibawah usia 5
tahun di dunia [1]. Berdasarkan data
dari WHO (Worl Health Organization)
menyatakan bahwa angka kejadian
stunting (stunted) pada tahun 2016
sebanyak 22,9% dan underweight (gizi
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buruk dan gizi kurang) sebanyak 14,04%
[2].
Indonesia merupakan salah satu
negara dengan kejadian malnutrisi
(gizi buruk dan pendek) di dunia berada
pada urutan ke-5 terbanyak. Di
Indonesia berdasarkan Riskesdas 2013
menyatakan bahwa prevalensi gizi pada
anak balita berdasarkan BB/U, gizi
buruk sebanyak 5,7% dan gizi kurang
sebanyak 13,9%. Prevalensi gizi pada
anak
balita
berdasarkan
TB/U,
prevanlensi pendek sebanyak 37,2% dan
sangat pendek sebanyak 19,2% [3].
Berdasarkan
Riskesdas
2018
menyatakan bahwa, prevalensi status
gizi BB/U pada anak umur 0-23 bulan
baduta (bawah dua tahun) di Indonesia
sebanyak 3,8% gizi buruk, gizi kurang
sebanyak 11,4%, gizi baik sebanyak
82,0% dan gizi lebih sebanyak 2,7% [4].
Prevalensi status gizi TB/U pada anak
umur 0-23 bulan baduta (bawah dua
tahun) di Indonesia sebanyak 17,1%
baduta lahir pendek dan baduta lahir
sangat
pendek
sebanyak
12,8%.
Berdasarkan data Riset Kesehatan
Dasar tahun 2013 menunjukkan bahwa
prevalensi gizi buruk dan gizi kurang
berdasarkan BB/U di Provinsi Papua
Barat sebanyak 32,0% dan bedasarkan
TB/U prevalensi baduta lahir pendek
dan sangat pendek sebanyak 37,2%. Hal
tersebut mengalami peningkatan dari
tahun 2007 sampai tahun 2013 [3].
Penyebab permasalahan gizi buruk
dan gizi kurang yang tinggi yaitu angka
kemiskinan di Indonesia yang masih
tinggi sebesar 25 juta penduduk (9,66%).
Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa
Tenggara Timur (NTB) dan Maluku
menjadi Provinsi dengan IPM (Indeks
pembangunan manusia) terendah dan
memiliki angka kasus malnutrisi yang
tinggi
di
Indonesia.
Indeks
pembangunan manusia Provinsi Papua
Barat pada tahun 2013 sebesar 60,91%
dan mengalami peningkatan pada tahun
2018 sebesar 63,74%. Hal tersebut
menimbulkan
dampak
kemiskinan,
tidak
meratanya
pembangunan
sehingga pendidikan, ekonomi, sosial
2

dan sumber daya masyarakat menjadi
rendah [5].
Permasalahan malnutrisi (gizi
buruk dan pendek) pada anak dibawah
dua tahun dapat menimbulkan dampak
yaitu rendahnya daya tahan tubuh
sehingga rentan terhadap penyakit
infeksi, menghambat tumbuh kembang
anak baik secara fisik maupun mental
yang akan mempengaruhi kecerdasan
anak
dan
berdampak
pada
pembentukan
kualitas
sumberdaya
manusia di masa mendatang [6].
Kekurangan gizi akan menyebabkan
hilangnya masa hidup sehat balita.
Dampak
jangka
pendek
yaitu
meningkatkan angka morbiditas dan
dampak
jangka
panjang
yaitu
rendahnya kualitas sumber daya
manusia (SDM) mendatang yang dilihat
dari
kecerdasan,
kreativitas,
dan
produktivitas [7].
Sosiodemografi
berhubungan
dengan status sosial dan ekonomi.
Status sosioekonomi, pendapatan yang
rendah,
kepadatan
rumah,
dan
pendidikan orang tua yang rendah
mengakibatkan
tingginya
angka
malnutrisi
karena
mempengaruhi
kebiasaan makan [8]. Hasil penelitian
Azrimaidaliza (2010) memperlihatkan
bahwa usia anak berhubungan dengan
kejadian malnutrisi. Persentase pada
anak usia 18-24 bulan lebih besar
mengalami masalah gizi dibandingkan
pada anak usia 6 sampai 1 bulan [9].
Tingkat umur turut menjadi salah satu
faktor
penentu
kebutuhan
gizi
seseorang. Pada usia muda kekebalan
tubuh bayi masih rendah sehingga
rentan terhadap masalah nutrisi [10].
Hasil
penelitian
Christin
(2018)
menyampaikan bahwa balita dengan
jenis kelamin laki-laki memiliki peluang
malnutrisi (gizi buruk dan pendek)
2,441 kali dibandingkan dengan balita
berjenis kelamin perempuan. Adanya
hubungan antara jenis kelamin dengan
kejadian malnutrisi (gizi buruk dan
pendek) balita usia 6-23 bulan di
Provinsi Lampung. Jenis kelamin
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menjadi faktor tidak langsung dari
penyebab masalah gizi pada balita [11].
Hasil penelitian Tiffany (2020)
menyatakan bahwa status gizi kurang
paling tinggi didapatkan pada anak
dengan orang tua berpendidikan rendah
[12]. Hasil penelitian Ria (2015)
memperlihatkan bahwa pekerjaan orang
tua pada balita dengan underweight
(gizi buruk dan kurang) terdapat
hubungan signifikan pada pekerjaan
orang tua [13].
Hasil penelitian Rahmad (2016)
menyampaikan bahwa daerah pedesaan
mempunyai prevalensi underweight (gizi
buruk dan kurang) lebih tinggi sebanyak
59,7% dibandingkan dengan perkotaan
sebanyak 40,3% [14]. Tingginya budaya
atau adat istiadat serta ekonomi sosial
merupakan merupakan dampak dari
timbulnya malnutrisi pada balita.
Masyarakat perkotaan lebih baik dalam
hal tingkat ekonomi dan pengetahuan
tentang gizi. Sedangkan masyarakat
pedesaan
masih
banyak
yang
mengalami
kemiskinan,
kurang
persediaan makanan dan kurangnya
pengetahuan masyarakat tentang gizi
[13].
Berdasarkan uraian dan informasi
diatas, maka peneliti tertarik untuk
melakukan penelitian dengan judul
Kondisi Sosio Demografi dan Status Gizi
Baduta di Provinsi Papua Barat. Tujuan
penelitian ini untuk mengetahui Kondisi
sosio demografi dan status gizi baduta di
Provinsi Papua Barat.
2.

METODE PENELITIAN
Penelitian
ini
menggunakan
pendekatan
penelitian
kuantitatif
dengan desain cross sectional (potong
lintang) penelitian ini menggunakan
data sekunder dan merupakan analisis

lanjut data Riskesdas Papua Barat
tahun 2018 (Riskesdas tahun 2018).
Survey
berskala
nasional
ini
dilaksanakan di 13 Kabupaten di
Provinsi Papua Barat. Penelitian ini
dilakukan
di
13
Kabupaten/kota
Provinsi Papua Barat, dilakukan pada
mulai bulan Januari 2017 hingga bulan
Desember
2018.
Populasi
dalam
penelitian ini adalah bayi usia 0-23
bulan berasal dari Provinsi Papua
Barat. Sampel penelitian ini sabanyak
159 bayi. Kriteria inklusi adalah
Rumah-tangga terpilih di Blok sensus
(BS) yang diwawancarai, berada di
lokasi penelitian dan kriteria eksklusi
adalah anak baduta yang tidak bisa
dilakukan pengkuran, tidak berada
dilokasi penelitian dalam jangka waktu
14
hari.
Instrumen
dan
cara
pengumpulan data pada penelitian ini
memanfaatkan hasil pengumpulan data
Riset Kesehatan Dasar Papua Barat
tahun 2018 dengan menggunakan
instrument kuesioner rumah tangga dan
instrumen individu yang dilakukan
dengan
wawancara.
Pengukuran
menggunakan antropometri dengan
timbangan berat badan digital (BB/U),
alat ukur tinggi/panjang badan (TB/U),
dan
alat
ukur
LILA.
Variabel
independen dalam penelitian ini yaitu
frekuensi usia baduta, frekuensi jenis
kelamin baduta, frekuensi pendidikan
orang tua, frekuensi pekerjaan orang
tua, frekuensi tempat tinggal. Variabel
dependen dalam penelitian ini yaitu
status gizi baduta 0-23 bulan. Analisis
data menggunakan analisis deskriptif
tabulasi silang kemudian disajikan
dalam bentuk tabel distribusi frekuensi.
3.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Proporsi Status Gizi (BB/U) Pada Anak Umur 0-23 Bulan Menurut
Karakteristik Provinsi Papua Barat, Riskesdas 2018
Status Gizi (BB/U)
Karakteristik
Gizi Buruk
Gizi Kurang
Gizi Normal
%
%
%
Kelompok Umur (Bulan)
0-5
4,13
8,61
87,26
3
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6-11
12-23
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Pendidikan KRT
Tidak sekolah
Tidak Tamat SD/MI
Tamat SD/MI
Tamat SLTP/MTS
Tamat SLTA/MA
Tamat D1/D2/D3/PT
Pekerjaan KRT
Tidak bekerja
Sekolah
PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD
Pegawai swasta
Wiraswasta
Petani/buruh tani
Nelayan
Buruh/Sopir/Pembantu ruta
Lainnya
Tempat Tinggal
Perkotaan
Pedesaan

2,23
4,98

12,93
13,44

84,84
81,58

4,65
3,57

14,05
10,51

81,3
85,93

4,14
5,60
5,31
4,46
3,18
3,24

22,62
14,00
24,55
8,31
6,84
10,74

73,24
80,4
70,14
87,22
89,98
86,01

6,78
5,45
0,40
6,64
3,56
1,17
2,96
3,33

28,72
4,92
13,76
2,71
19,73
24,16
3,95
11,24

64,5
100
89,63
85,84
90,65
76,71
74,66
93,09
85,42

2,46
5,12

10,45
13,22

87,09
81,66

Berdasarkan Tabel 1 diketahui
bahwa terdapat 4,98% bayi menderita
gizi buruk, bayi gizi kurang sebanyak
13,44% dan bayi gizi normal sebanyak
87,26%. Mayoritas bayi memiliki gizi
buruk berjenis kelamin laki-laki
sebanyak 4,65%, bayi gizi kurang
berjenis kelamin laki-laki sebanyak
14,05% dan bayi gizi normal berjenis
kelamin perempuan sebanyak 85,93%.
Mayoritas bayi memiliki gizi buruk
dengan pendidikan orang tua tidak
tamat SD/MI sebanyak 5,60%, bayi
gizi kurang dengan pendidikan orang
tua tamat SD/MI sebanyak 24,55%,
dan bayi gizi normal dengan

pendidikan
orang
tua
tamat
SLTA/MA
sebanyak
89,98%.
Mayoritas bayi menderita gizi buruk
dengan pekerjaan orang tua tidak
bekerja sebanyak 6,78%, bayi gizi
kurang dengan pekerjaan orang tua
tidak bekerja sebanyak 28,72%, dan
bayi gizi normal dengan pekerjaan
orang tua buruh/sopir/pembantu ruta
sebanyak 93,09%. Mayoritas bayi
menderita gizi buruk berada di
pedesaan sebanyak 5,12%, gizi kurang
berada di pedesaan sebanyak 13,22%
dan gizi normal berada di perkotaan
sebanyak 87,09%.

Tabel.2 Proporsi Status Gizi (TB/U) Pada Anak Umur 0-23 Bulan Menurut
Karakteristik Provinsi Papua Barat, Riskesdas 2018
Status Gizi (TB/U)
Pendek
Sangat
Normal
Pendek
Karakteristik
%
%
%
Kelompok Umur (Bulan)
0-5
4

9,84

8,71

81,45
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6-11
12-23
Jenis Kelamin
Laki-laki
Perempuan
Pendidikan KRT

14,08
23,75

13,28
14,04

72,64
62,21

19,02
16,69

12,52
12,51

68,46
70,8

Tidak sekolah
Tidak Tamat SD/MI

12,27
14,69

39,19
8,43

48,54
76,88

Tamat SD/MI
Tamat SLTP/MTS

24,71
32,48

13,58
9,06

61,71
58,45

Tamat SLTA/MA
Tamat D1/D2/D3/PT
Pekerjaan KRT
Tidak bekerja
Sekolah
PNS/TNI/POLRI/BUMN/BUMD
Pegawai swasta
Wiraswasta
Petani/buruh tani
Nelayan
Buruh/Sopir/Pembantu ruta
Lainnya
Tempat Tinggal
Perkotaan
Pedesaan

10,10
13,56

9,93
18,54

79,98
67,90

18,78
9,84
15,91
20,69
19,49
27,01
11,61
16,42

14,08
12,12
1,94
15,6
14,67
10,29
6,39
17,03

67,14
100,0
78,05
82,15
63,71
65,85
62,7
82
66,55

18,15
17,48

6,71
16,33

75,14
66,19

Berdasarkan Tabel 2 diketahui
bahwa terdapat 23,75% bayi lahir
pendek, bayi lahir sangat pendek
sebanyak 14,04% dan bayi lahir
normal sebanyak 81,45%. Mayoritas
bayi lahir pendek berjenis kelamin
laki-laki sebanyak 19,02%, bayi lahir
sangat pendek berjenis kelamin lakilaki sebanyak 12,52% dan bayi lahir
normal berjenis kelamin perempuan
sebanyak 70,8%. Mayoritas bayi lahir
pendek dengan pendidikan orang tua
Tamat SLTP/MTS sebanyak 32,48%,
bayi lahir sangat pendek dengan
pendidikan orang tua tidak tamat
sekolah sebanyak 39,19%, dan bayi
lahir normal dengan pendidikan
orang tua Tamat SLTA/MA sebanyak
79,98%. Mayoritas bayi lahir pendek
dengan pekerjaan nelayan sebanyak
27,01%, bayi lahir sangat pendek
dengan
pekerjaan
orang
tua
wiraswasta sebanyak 15,6%, dan bayi
lahir normal dengan pekerjaan orang

tua pegawai swasta sebanyak 82,15%.
Mayoritas bayi lahir pendek berada di
perkotaan sebanyak 18,15%, bayi
lahir sangat pendek berada di
perdesaan sebanyak 16,33% dan bayi
lahir normal berada di perkotaan
sebanyak 75,14%.
Pembahasan
Usia
Hasil penelitian ini menyatakan
bahwa 4,98% bayi menderita gizi buruk,
bayi gizi kurang sebanyak 13,44% dan
bayi
gizi
normal
sebanyak
87,26%.Penelitian ini sejalan dengan
penelitian Hanifah (2020) menyatakan
bahwa prevalensi gizi buruk dan gizi
kurang sebanyak 4.04% pada anak usia
12-≤18 bulan di Kecamatan Jatinangor
[15]. Gizi buruk dan gizi kurang telah
dialami balita sejak usia sangat dini,
sejalan dengan bertambahnya umur
anak. Underweight terjadi pada usia ≤6
bulan dan kejadian underweight setelah
5
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usia enam bulan, dikarenakan pada usia
tersebut anak sudah diberi MP-ASI
(Makanan Pendamping ASI) dimana
anak sudah bertumbuh kembang
sehingga tidak cukup bila hanya
mengandalkan ASI saja. Namun setelah
umur di atas 24 bulan terjadi
penurunan keadaan ini karena anak
sudah dapat mengkonsumsi makanan
yang lebih bervariasi [16].
Hasil penelitian ini menyatakan
bahwa 23,75% bayi lahir pendek pada
rentang usia 12-23 bulan, bayi lahir
sangat pendek sebanyak 14,04% pada
rentang usia 12-23 bulan dan bayi lahir
normal sebanyak 81,45% pada rentang
usia 0-5 bulan. Hal ini sejalan dengan
penelitian Hidayat (2017) menyatakan
bahwa balita dengan usia dibawah 0-23
bulan mengalami gizi pendek sebanyak
18,5% [17]. Faktor risiko tejadian
stunting pada anak usia12-24 bulan
(baduta) yaitu rendahnya tingkat
kecukupan energi, potein,seng, berat
badanl ahir rendah dan tingginya
pajanan pestisida [18].
Jenis Kelamin
Hasil penelitian ini menyatakan
bahwa mayoritas bayi memiliki gizi
buruk
berjenis
kelamin
laki-laki
sebanyak 4,65%, bayi gizi kurang
berjenis kelamin laki-laki sebanyak
14,05% dan bayi gizi normal berjenis
kelamin perempuan sebanyak 85,93%.
Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian Muljati (2008) sebanyak
52,8% underweight pada jenis kelamin
laki-laki [16]. Hal ini sejalan dengan
penelitian Rahmawati (2019) bahwa
68,5% balita underweight pada jenis
kelamin laki-laki [19]. Anak laki-laki
mendapat prioritas yang lebih tinggi
dari pada anak perempuan. Anak lakilaki lebih aktif dibanding anak
perempuan.
Kebutuhan gizi
yang
diperlukan anak perempuan lebih
rendah dari pada yang diperlukan lakilaki [11]. Karena pada balita, baik lakilaki
maupun
perempuan,
akan
mengalami gangguan pertumbuhan jika
asupan energi dan protein berkurang.
6

Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa mayoritas bayi lahir pendek
berjenis kelamin laki-laki sebanyak
19,02%, bayi lahir sangat pendek
berjenis kelamin laki-laki sebanyak
12,52% dan bayi lahir normal berjenis
kelamin perempuan sebanyak 70,8%.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian
Tsaralatifah
(2020)
menyampaikan
bahwa usia 0-23 bulan berjenis kelamin
laki- laki sebanyak 40% mengalami
stunting [20]. Balita pada jenis kelamin
laki-laki mempunyai peluang menjadi
stunting 2,441 kali dibandingkan
dengan
balita
berjenis
kelamin
perempuan [11]. Hal ini sejalan dengan
penelitian
Setyawati
(2018)
menyampaikan bahwa bayi stunting
sebanyak
56,5%
pada
laki-laki
dibandingkan
dengan
perempuan
sebanyak 43,5%. Pertumbuhan motorik
kasar pada anak laki-laki lebih pesat
dan beragam hal tersebut memerlukan
energy yang lebih banyak dan tidak
sedikit [21]. Balita laki-laki mempunyai
aktivitas bermain yang lebih aktif jika
dibandingkan perempuan, kondisi ini
jika tidak diimbangin dengan asupan
gizi
yang
cukup
maka
dapat
menyebabkan terjadinya stunting [22].
Pendidikan
Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa mayoritas bayi memiliki gizi
buruk dengan pendidikan orang tua
tidak tamat SD/MI sebanyak 5,60%,
bayi gizi kurang dengan pendidikan
orang tua tamat SD/MI sebanyak
24,55%, dan bayi gizi normal dengan
pendidikan orang tua tamat SLTA/MA
sebanyak 89,98%. Penelitian ini sejalan
dengan penelitian Wahyudi (2015)
tinggat pendidikan orang tua (ibu)
sebanyak 64,8% berpendidikan rendah.
Semakin tinggi tingkat pendidikan ibu
semakin memperkecil kemungkinan
balita
mengalami
gizi
buruk.
Sebaliknya semakin rendah tingkat
pendidikan ibu maka semakin besar
resiko mengalami gizi buruk [23].
Mayoritas bayi lahir pendek
dengan pendidikan orang tua Tamat
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SLTP/MTS sebanyak 32,48%, bayi lahir
sangat pendek dengan pendidikan orang
tua tidak tamat sekolah sebanyak
39,19%, dan bayi lahir normal dengan
pendidikan orang tua tamat SLTA/MA
sebanyak 79,98%. Penelitian ini sejalan
dengan penelitian Rahayu (2014)
tingkat pendidikan ayah dan ibu sebesar
84,6% memiliki tingkat pendidikan
rendah ini. Pendidikan orang tua (ibu)
rendah berpeluang 5,1 kali lebih besar
mempunyai anak umur 6-23 bulan
mengalami stunting [24].
Pekerjaan
Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa mayoritas bayi menderita gizi
buruk dengan pekerjaan orang tua tidak
bekerja sebanyak 6,78%, bayi gizi
kurang dengan pekerjaan orang tua
tidak bekerja sebanyak 28,72%, dan bayi
gizi normal dengan pekerjaan orang tua
buruh/sopir/pembantu ruta sebanyak
93,09%. Penelitian ini sejalan dengan
penelitian
Lukitawati
(2010)
menyatakan bahwa orang tua tidak
bekerja sebanyak 10% mempunyai
status gizi buruk dan kurang pada
balita di desa Jatisarono Nannggulan
Kulon Progo Yogyakarta [25]. Keluarga
dengan
pendapatan
tinggi
maka
kebutuhan makanan akan terpenuhi,
keluarga dengan pendapatan kurang
atau
terbatas
maka
kebutuhan
makanan
akan
kurang
sehingga
kebutuhan zat gizi akan kurang dan
berdampak timbulnya masalah gizi [26].
Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa mayoritas bayi lahir pendek
dengan pekerjaan orang tua nelayan
sebanyak 27,01%, bayi lahir sangat
pendek dengan pekerjaan orang tua
wiraswasta sebanyak 15,6%, dan bayi
lahir normal dengan pekerjaan orang
tua pegawai swastas sebanyak 82,15%.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian
Amin (2016) menunjukkan bahwa
pekerja tidak tetap yaitu sebagai buruh
68,25%. Hal ini berpengaruh pada
sedikitnya pendapatan yang masuk.
Rendahnya pendapatan menyebabkan
kurang terpenuhinya asupan zat gizi

dan dapat menyebabkan stunting [27].
Penelitian ini sejalan dengan penelitian
Rachel (2020) menyatakan bahwa di
Desa Perlis prevalensi stunting pada
balita
sebanyak
49,32%
dengan
pekerjaan keluarga nelayan [28].
Tempat Tinggal
Hasil penelitian ini menyatakan
bahwa mayoritas bayi menderita gizi
buruk berada di pedesaan sebanyak
5,12%, gizi kurang berada di pedesaan
sebanyak 13,22% dan gizi normal berada
di
perkotaan
sebanyak
87,09%.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian
Muljati (2008) gizi buruk dan gizi
kurang 54,7% terdapat di pedesaaan
[16].
Adanya
perbedaan
budaya
masyarakat masyarakat perkotaan dan
perdesaan dalam kebutuhan makanan
dan status sosial. Masyarakat perkotaan
lebih baik dalam hal tingkat ekonomi
dan
pengetahuan
tentang
gizi.
Sedangkan masyarakat pedesaan masih
banyak yang mengalami kemiskinan,
kurang persediaan makanan dan
kurangnya pengetahuan masyarakat
tentang gizi. Balita underweight terjadi
di daerah pedesaan dan dalam
kelompok-kelompok
yang
kurang
mampu, sedangkan daerah perkotaan
ditemukan kegemukan [29].
Hasil penelitian ini menyatakan
bahwa mayoritas bayi lahir pendek
berada di perkotaan sebanyak 18,15%,
bayi lahir sangat pendek berada di
perdesaan sebanyak 16,33% dan bayi
lahir normal berada di perkotaan
sebanyak 75,14%. Penelitian ini sejalan
dengan penelitian Rahmad (2016)
menyatakan bahwa prevalensi balita
stunting lebih tinggi sebanyak 51,0%
didaerah
pedesaan,
dibandingkan
daerah perkotaan 49,0% [14]. Status gizi
underweight dan stunting di pedesaan
lebih tinggi dibandingkan perkotaan.
Balita stunting yang tinggal di pedesaan
dengan balita stunting yang tinggal di
perkotaan
dipengaruhi
keadaan
ekonomi keluarga, dimana pada kedua
wilayah
balita
stunting
banyak
ditemukan keluarga dengan keadaan
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ekonomi yang rendah sehingga akan
mempengaruhi
daya
beli
pangan
keluarga [30].
KESIMPULAN
Pada penelitian ini didapatkan
bahwa bayi menderita gizi buruk pada
usia 12-23 bulan dan bayi gizi kurang
pada usia 12-23 bulan, bayi gizi buruk
dan kurang pada jenis kelamin laki-laki,
bayi gizi buruk dengan pendidikan
orang tua tidak tamat SD/MI dan bayi
gizi kurang dengan pendidikan orang
tua tamat SD/MI. Bayi menderita gizi
buruk dengan pekerjaan orang tua tidak
bekerja dan bayi gizi kurang dengan
pekerjaan orang tua tidak bekerja. Bayi
menderita gizi buruk dan bayi gizi
kurang berada di pedesaan. Bayi lahir
pendek dan bayi lahir sangat pendek
pada usia 12-23 bulan, bayi lahir pendek
dan bayi lahir sangat pendek pada jenis
kelamin laki-laki, bayi lahir pendek
dengan pendidikan orang tua tamat
SLTP/MTS dan bayi lahir sangat pendek
dengan pendidikan orang tua tidak
tamat sekolah, bayi lahir pendek dengan
pekerjaan orang tua nelayan dan bayi
lahir sangat pendek dengan pekerjaan
orang tua wiraswasta, bayi lahir pendek
berada di perkotaan dan bayi lahir
sangat pendek berada di perdesaan.

[2]

4.

SARAN
Petugas
kesehatan
harus
memberikan edukasi kepada ibu yang
memiliki pendidikan rendah tentang
pola konsumsi makan dan pola asuh
agar menurunkan kejadian gizi buruk
dan anak pendek. Pemerintah Provinsi
Papua
Barat
harus
lebih
memperhatikan gizi ibu hamil dan gizi
balita di Pedesaan Provinsi Papua Barat
karena memiliki resiko kejadian gizi
buruk dan gizi pendek.
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