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Abstrak 

Masalah malnutrisi saat ini masih merupakan masalah besar di Indonesia. 

Malnutrisi termasuk stunting merupakan dampak dari berbagai faktor yang 

dihasilkan oleh lingkungan sosial ekonomi yang tidak menguntungkan seperti 

kesulitan mendapatkan makanan, pengangguran yang menyebabkan pendapatan 

yang tidak tetap sebagi pencari nafkah, keterbatasan akses terhadap pendidikan 

dan pelayanan kesehatan atau penyakit yang disebabkan kondisi lingkungan yang 

tidak bersih.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sebaran peenderita 

stunting dan faktor-faktor risiko untuk kejadian stunting pada anak-anak usia 

antara 6 sampai 59 bulan. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan desain 

kasus kontrol di Kabupaten Purwakarta bulan Januari-Mei 2010. Kasus anak 

dengan stunting dan kontrol adalah anak-anak tanpa stunting. Data dikumpulkan 

dengan melakukan wawancara kepada ibu dari 50 anak-anak sebagai kasus dan 

100 anak sebagai kontrol. Analisis kay kuadrat dilakukan untuk melihat hubungan 

paparan dan kejadian stunting. Regresi logistik dilakukan untuk mengidentifikasi 

model terbaik dari faktor yang menyebabkan stunting. Odds rasio dan interval 

kepercayaan 95% digunakan sebagai ukuran asosiasi. 

Berat badan saat lahir (OR 2.3 95% 1.17-4.711,) Asupan gizi balita (OR 2.6 95% 

1.288-5.561, Pemberian ASI (OR 3.7 95% 1.740-7.940), Riwayat penyakit infeksi 

(OR 2,2 95% 1.126-4.612), Pengetahuan gizi ibu (OR 1.9 95% 0.996-3.991), 

Pendapatan keluarga (OR 1.3 95% 0.668-2.649), dan Jarak kelahiran  (OR 2.3 

95% 1.142-4.933). Hasil analisis multivariat faktor yang paling dominan adalah 

pemberian ASI (OR 3.1 95% 1.434-6.835). Disarankan agar peningkatan dalam 

pemberian ASI eksklusif bagi keluarga yang mempunyai bayi dan perbaikan 

kesejahteraan keluarga menjadi prioritas kebijakan Pemerintah Daerah. 
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Abstract  

Malnutrition is still a major problem in Indonesia. Malnutrition including 

stunting is the impact of various factors generated by the socio-economic 

environment is not favorable as difficulty getting food, unemployment causes 

income earner as a temporary, limited access to education and health care or 

disease caused by poor sanitation. 

The objective of the study was to identify spread of stunted children and the risk 

factors for stunting among children of age between 6 to 59 months. The study was 

based on community-based case control design in Purwakarta District January to 

May 2010. The cases were stunted children and controls were the children 

without stunting. Data was collected by interviewing those children's mothers and 

measured length/height of 50 children as cases and 100 children as controls. Chi 

square was performed to identify exposure and disease relation and logistic 

regression analysis was performed to identify the best model of factors leading to 

stunting. Odds ratio and 95% confidence interval were used as a measure of 

association. 

Birth weight (OR 2.3 95% 1.17-4.711,) nutritional intake (OR 2.6 95% 1.288-

5.561, breastfeeding (OR 3.7 95% 1.740-7.940), history of infectious disease (OR 

OR 2,2 95% 1.126-4.612), maternal nutrition knowledge (OR 1.9 95% 0996-

3991), family income (OR 1.3 95% 0.668-2.649), and birth interval (OR 2,3 95% 

1.142-4.933). In multivariate analysis various risk factors for stunting were family 

income (OR 3.1 95% 1.434-6.835). It is suggested that the increase in exclusive 

breastfeeding for families with babies and family welfare improvements should be 

a priority policy of the Local Government. 
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I. PENDAHULUAN 

Stunting atau kegagalan pertumbuhan tubuh terjadi pada sekitar 170 juta anak 
usia dibawah 5 tahun dengan prevalensi 40% di Asia Selatan dan 50% di sub 
Sahara Afrika

.[1]
 Hasil Riset Kesehatan Dasar di Indonesia tahun 2010 

menunjukkan walaupun prevalensi gizi kurang dan buruk telah mengalami 
penurunan dari 18,4% pada tahun 2007 menjadi 17,9% pada tahun 2010, namun  
masih terdapat 35,6% balita pendek. Artinya lebih dari sepertiga balita memiliki 
tinggi badan lebih rendah dari standar tinggi badan balita seumurnya. Prevalensi 
balita pendek terdiri dari sangat pendek 18,5% dan pendek 17,1%. Penurunan 
terjadi pada balita pendek dari 18,0% pada tahun 2007 menjadi 17,1% pada tahun 
2010 dan balita sangat pendek dari 18,8% menjadi 18,5%.

[2]
 Indonesia masih harus 

bekerja keras mengatasi stunting ini, karena batas non public health yang 
ditetapkan WHO tahun 2005 adalah prevalensi Stunting rendah <20%, sedang 20-
29% dan tinggi  30-39 ≥ 40%. Sedangkan saat ini prevalensi balita pendek di 
seluruh propinsi di Indonesia masih diatas 20% atau tepatnya 35,6%. Dengan 
demikian dapat dikatakan prevalensi stunting di Indonesia masih tinggi

.[3]
  

Provinsi Jawa Barat memiliki prevalensi stunting dalam kategori rendah, yaitu 
16,6% sangat pendek, 17,1% pendek dan 66,4% normal. Sedangkan di Kabupaten 
Purwakarta prevalensi balita stunting masih dibawah ketentuan WHO, namun jika 
dilihat dari distribusi prevalensi, terdapat 3 kecamatan yang memiliki prevalensi 
stunting balita >20% yaitu Bungursari 20,9%, Sukasari 24,1%, dan Darangdan 
23,6%.

[4]
 

A. Status Gizi 

Status gizi didefinisikan sebagai kondisi yang merupakan hasil dari 
keseimbangan antara masukan zat gizi dan pemakaian zat gizi.

[13]
 Status Gizi dapat 

digambarkan sebagai suatu spectrum sehingga status gizi seseorang dapat ternilai 
dalam tingkatan tertentu berdasarkan masukan zat gizi sekarang dan dahulu.

[14]
 

Jumlah asupan gizi dan jumlah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk berbagai fungsi 
biologis seperti pertumbuhan fisik, perkembangan, aktivitas atau produksi harus 
berlangsung seimbang.

[15]
 Malnutrisi  terdiri dari akut dan kronis. Penderita 

malnutrisi akut atau Severe Acute Malnutrition (SAM), ditentukan dengan 
pengukuran berat badan per tinggi badan 70% atau lebih dibawah median, atau 3 
SD atau lebih dibawah rata–rata nilai rujukan National Center for Health Statistik 
(NCHS) yang digantikan dengan kurva pertumbuhan 1 yang baru dari WHO yang 
disebut wasted. Kebalikannya, kronik malnutrisi atau yang disebut stunting 
ditentukan oleh indikator tinggi badan per umur. Sedangkan gabungan dari 
malnutrisi yang termasuk stunting dan wasting ditentukan dengan indikator berat 
badan per umur. Sebagaimana jenisnya, malnutrisi ini memiliki penyebab yang 
berbeda dan membutuhkan substansi penanganan yang berbeda pula.

[5]
 

B. Penilaian dan pengukuran Stunting  

Penilaian status gizi balita yang paling sering dilakukan adalah dengan cara 
penilaian antropometri. Secara umum antropometri berhubungan dengan berbagai 
macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur 
dan tingkat gizi. Antropometri digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan 
protein dan energi.

[6]
 Beberapa indeks antropometri yang sering digunakan adalah 

Berat Badan menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan menurut Umur (TB/U), dan 
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Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) yang dinyatakan dengan standar 
deviasi unit z (z score). 

Stunting dapat diketahui bila seorang balita sudah ditimbang berat badannya 
dan diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar, dan 
hasilnya berada dibawah normal. Jadi secara fisik balita akan lebih pendek 
dibandingkan balita seumurnya.18 Penghitungan ini menggunakan standar Z score 
dari WHO.

[11] 
 

Klasifikasi Status Gizi Stunting berdasarkan indikator Tinggi Badan per Umur 
(TB/U):  

Sangat Pendek : Zscore < -3,0 

Pendek  : Zscore ≥ -3,0 s.d. Zscore < -2,0 

Normal  : Zscore ≥ -2,0 

Faktor yang mempengaruhi status gizi balita dibedakan menjadi dua, faktor 
langsung; asupan makanan (saat dalam kandungan dan setelah lahir termasuk 
pemberian ASI) dan riwayat penyakit dan faktor tidak langsung; pendapatan 
keluarga, pengetahuan ibu, kesehatan lingkungan. Sedangkan untuk stunting 
dengan Indikator TB/U memberikan indikasi masalah gizi yang sifatnya kronis 
sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung lama, misalnya: kemiskinan, 
perilaku hidup sehat dan pola asuh/pemberian makan yang kurang baik dari sejak 
anak dilahirkan yang mengakibatkan anak menjadi pendek.

[7]
 

C. Analisis Spasial  

Secara umum, analisis spasial adalah suatu teknik atau proses yang melibatkan 
sejumlah hitungan dan evaluasi logika (matematis) yang dilakukan dalam rangka 
mencari atau menemukan potensi hubungan atau pola-pola yang (mungkin) 
terdapat di antara unsur-unsur geografis (yang terkandung dalam data digital 
dengan batas-batas wilayah studi tertentu). Ringkasnya, analisis spasial 
merupakan: 

• Sekumpulan teknik untuk menganalisis data spasial 

• Sekumpulan teknik yang hasil‐hasilnya sangat bergantung pada lokasi  objek 

yang bersangkutan (yang sedang dianalisis) 

• Sekumpulan teknik yang memerlukan akses baik terhadap lokasi objek maupun 

atribut-atributnya 

Spasial berasal dari kata space artinya adalah ruang yang tidak bersifat man 
made seperti halnya tata ruang, maka istilah spasial lebih concern kepada 
ekosistem. Spasial mempunyai arti sesuatu yang dibatasi oleh ruang, komunikasi 
dan atau transpormasi, data spasial menunjukkan posisi, ukuran dan kemungkinan 
hubungan topologis (bentuk dan tata letak) dari obyek di muka bumi.

[8]
 

Ada 4 tingkatan dalam menggambarkan data spasial yaitu; 

1. Kenyataan (reality) adalah gejala sebagaimana yang kita lihat. 

2. Model data adalah bentuk penggambaran kejadian sehari-hari yang dialami oleh 
manusia. 

3. Struktur data (logical model) menunjukkan model data, merupakan 
penggambaran kejadian tertentu, biasanya berbentuk diagram. 
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4. File struktur (physical model) adalah bentuk data dalam penyimpanan hardware. 

GIS adalah sebuah rangkaian sistem yang memanfaatkan teknologi digital untuk 
melakukan analisis spasial. Sistem ini memanfaatkan perangkat keras dan lunak 
komputer untuk melakukan pengolahan data seperti; perolehan dan verifikasi, 
kompilasi, penyimpanan, pembaruan, dan perubahan, manajemen dan pertukaran,  
manipulasi,  penyajian  dan  analisis. GIS merupakan sebuah sistem yang saling 
berangkaian satu dengan yang  lainnya, GIS sebagai kumpulan yang terorganisir 
dari perangkat keras komputer,  perangkat lunak, data geografi dan personel yang 
didesain untuk memperoleh,  menyimpan,  memperbaiki,  memanipulasi,  
menganalisis,  dan menampilkan  semua  bentuk  informasi  lingkungan  dan  
geografi.

[13]
 

Health Mapper adalah perangkat lunak pemetaan kesehatan yang 
dikembangkan oleh WHO yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan ini. 
Kelebihan yang dimiliki oleh HealthMapper adalah kesederhanaannya untuk 
menampilkan data kesehatan berbasis wilayah dan kemampuannya untuk 
mengelola data secara internal sehingga pengelola data kesehatan tidak perlu lagi 
dibebani dengan keharusan memasukkan (entry) data dua kali. 

[9]
 

 

II. METODE PENELITIAN 

Subjek pada penelitian ini adalah balita di 3 kecamatan di wilayah Kabupaten 
Purwakarta (Bungursari, Sukasari, dan Darangdan), yang memenuhi criteria inklusi 
dan kriteria eksklusi serta bersedia mengikuti penelitian dengan cara mengisi 
lembar persetujuan (informed consent). Penelitian ini bersifat analitik dengan 
menggunakan disain kuantitatif dengan pendekatan case control. Penelitian case 
control adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membandingkan kelompok 
kasus dan kelompok kontrol berdasarkan paparannya,

[10] 
untuk mengetahui 

pengaruh faktor internal dan eksternal pada kejadian stunting pada balita. 
[11]

 

Variabel independen dalam penelitian ini adalah faktor internal yang terdiri dari 
berat badan saat lahir, asupan gizi anak, penyakit infeksi dan pemberian ASI dan 
faktor eksternal yang terdiri dari tingkat pengetahuan gizi ibu, pendapatan 
keluarga, dan jarak kelahiran. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah 
kejadian stunting pada balita. 

Populasi terjangkau dalam penelitian ini adalah seluruh balita usia 6-59 bulan 
yang tinggal di kecamatan Bungursari, Sukasari, dan Darangdan di Kabupaten 
Purwakarta. 

Sampel yang akan dipilih menggunakan teknik random sampling. Sampel 
penelitian adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 
populasi. Jumlah sampel kasus minimal dihitung dengan rumus Lameshow 

[12]
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n  : besar sampel minimal 

Z 1-α/2 : 1,96 pada derajat kepercayaan 95 % 
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Z 1-  : 0,84 pada kekuatan uji 80 % 

P1  : kelompok kasus yang terpapar 

P2  : kelompok kontrol yang terpapar dengan tingkat kemaknaan 5 %  

Untuk mendapatkan jumlah sampel minimal dengan menggunakan rumus di 
atas, maka terlebih dahulu dicari P1 dengan menggunakan rumus (Lameshow, 
1997) : 

Rumus (2) 

P1 = )21(2)(

2)(

PPOR

POR

  

P  = 2

21 PP 

 

OR = asumsi atau perkiraan berapa seringnya terdapat pajanan pada kasus di 
bandingkan pada kontrol. 

Setelah P1 didapat nilai dari perhitungan dengan rumus (2), kemudian nilai 
tersebut dimasukan kedalam rumus (1) untuk mendapatkan nilai n = jumlah sampel 
minimal yang dibutuhkan. 

Jumlah sampel dari masing-masing variabel dihitung berdasarkan nilai P2 dan 
OR dari beberapa penelitian terdahulu dengan ketentuan α = 0,05 uji dua arah dan 

 = 0,20. Berdasarkan OR = 4,6 dan P2 = 0,6 pada faktor risiko pendapatan rendah 
hasil penelitian terdahulu dengan tingkat kepercayaan 95%, tingkat kemaknaan 5 
%, maka dapat dihitung: 

P1 = 

87.0
)6.01(6.0)6.4(

6.0)6.4(


  

P  =
73.0

2

6.087.0




 

n  =

 
2

2

]6.087.0[

)6.01(6.0)87.01(87.0{84.0)}73.01(73.02{96.1



x

 

n  = 47 

Berdasarkan OR = 4,6 dan P2 = 0,6 hasil penelitian terdahulu dengan tingkat 
kepercayaan 95%, tingkat kemaknaan 5 %, jumlah kasus di ambil dari perhitungan 
yaitu 47 responden. Menurut Murti (1997) perbandingan kasus dan kontrol adalah 
1 : 2, maka jumlah kontrol adalah 47 responden sehingga responden yang 
dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 141 responden. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Balita yang menderita stunting terdapat 31 orang (62.3%) balita dengan berat 
badan lahir rendah sedangkan pada kelompok yang tidak menderita stunting 
terdapat 41 orang (41%) balita dengan berat badan lahir rendah. Balita dengan 
asupan gizi kurang yang menderita stunting terdapat 36 orang (72%) sedangkan 
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pada kelompok yang tidak menderita stunting terdapat 49 orang (49%) balita 
dengan asupan gizi kurang. Selanjutnya terlihat bahwa balita yang menderita 
stunting terdapat 38 orang (76%) balita dengan ASI tidak eksklusif sedangkan pada 
kelompok yang tidak menderita stunting terdapat 46 orang (46%) balita dengan 
ASI tidak eksklusif. Balita dengan riwayat menderita penyakit infeksi yang 
menderita stunting terdapat 38 orang (76%) sedangkan pada kelompok yang tidak 
menderita stunting terdapat 46 orang (46%) balita dengan riwayat menderita 
penyakit infeksi.  

Hasil analisis faktor eksternal antara lain pengetahuan tentang gizi ibu balita, 
pendapatan keluarga, dan jarak antara kehamilan pertama dan berikutnya. Balita 
dengan pengetahuan gizi ibu rendah yang menderita stunting terdapat 31 orang 
(62%) sedangkan pada kelompok yang tidak menderita stunting terdapat 45 orang 
(45%) balita dengan pengetahuan gizi ibu rendah. Kelompok balita dengan 
pendapatan keluarga rendah yang menderita stunting terdapat 30 orang (60%) 
sedangkan pada kelompok yang tidak menderita stunting terdapat 53 orang (53%) 
balita dengan pendapatan keluarga rendah. Selanjutnya balita dengan jarak 
kelahiran < 24 bulan yang menderita stunting terdapat 36 orang (72%) sedangkan 
pada kelompok yang tidak menderita stunting terdapat 52 orang (52%) balita 
dengan dengan jarak kelahiran < 24 bulan.  

Hasil analisis hubungan antara berat badan saat lahir dengan kejadian stunting 
diperoleh bahwa ada sebanyak 31 (62%) balita dengan berat badan lahir rendah 
menderita stunting, sedangkan yang tidak menderita stunting sebanyak 62 (41%). 
Hasil uji statistik di peroleh p value = 0,015, maka dapat disimpulkan terdapat 
hubungan antara berat badan saat lahir dengan kejadian stunting. Hasil analisis 
diperoleh pula nilai OR = 2,3 (95% CI: 1.17-4.711) artinya bahwa balita dengan 
berat badan lahir rendah mempunyai risiko 2,3 kali lebih besar terkena stunting 
dibanding balita dengan berat badan lahir normal.  

Hasil analisis hubungan antara asupan gizi balita dengan kejadian stunting 
diperoleh bahwa ada sebanyak 36 (72%) balita dengan asupan gizi balita kurang 
menderita stunting, sedangkan yang tidak menderita stunting sebanyak 72 (49%). 
Hasil uji statistik di peroleh p value = 0,007, maka dapat disimpulkan terdapat 
hubungan antara asupan gizi balita dengan kejadian stunting. Hasil analisis 
diperoleh pula nilai OR = 2,6 (95% CI: 1.288-5.561) artinya bahwa balita dengan 
asupan gizi balita kurang mempunyai risiko 2,6 kali lebih besar terkena stunting 
dibanding balita dengan asupan gizi balita baik. 

Hasil analisis hubungan antara pemberian ASI dengan kejadian stunting 
diperoleh bahwa ada sebanyak 38 (76%) balita dengan ASI tidak eksklusif 
menderita stunting, sedangkan yang tidak menderita stunting sebanyak 76 (46%). 
Hasil uji statistik di peroleh p value = 0,0001, maka dapat disimpulkan terdapat 
hubungan antara pemberian ASI dengan kejadian stunting. Hasil analisis diperoleh 
pula nilai OR = 3,7 (95% CI: 1.740-7.940) artinya bahwa balita dengan ASI tidak 
eksklusif mempunyai risiko 3,7 kali lebih besar terkena stunting dibanding balita 
dengan ASI eksklusif. 

Hasil analisis hubungan antara riwayat penyakit infeksi dengan kejadian 
stunting diperoleh bahwa ada sebanyak 30 (60%) balita dengan mempunyai 
riwayat penyakit infeksi menderita stunting, sedangkan yang tidak menderita 
stunting sebanyak 60 (46%). Hasil uji statistik di peroleh p value = 0,021, maka 
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dapat disimpulkan terdapat hubungan antara riwayat penyakit infeksi dengan 
kejadian stunting. Hasil analisis diperoleh pula nilai OR = 2,2 (95% CI: 1.126-
4.612) artinya bahwa balita dengan riwayat penyakit infeksi mempunyai risiko 2,2 
kali lebih besar terkena stunting dibanding balita dengan tidak mempunyai riwayat 
penyakit infeksi. 

Hasil analisis hubungan antara pengetahuan gizi ibu balita dengan kejadian 
stunting diperoleh bahwa ada sebanyak 31 (62%) balita dengan pengetahuan gizi 
ibu balita rendah menderita stunting, sedangkan yang tidak menderita stunting 
sebanyak 62 (45%). Hasil uji statistik di peroleh p value = 0,050, maka dapat 
disimpulkan terdapat hubungan antara pengetahuan gizi ibu balita dengan kejadian 
stunting. Hasil analisis diperoleh pula nilai OR = 1,9 (95% CI: 0.996-3.991). 

Hasil analisis hubungan antara pendapatan keluarga dengan kejadian stunting 
diperoleh bahwa ada sebanyak 38 (76%) balita dengan mempunyai pendapatan 
keluarga rendah menderita stunting, sedangkan yang tidak menderita stunting 
sebanyak 60 (53%). Hasil uji statistik di peroleh p value = 0,007, maka dapat 
disimpulkan terdapat hubungan antara pendapatan keluarga dengan kejadian 
stunting. Hasil analisis diperoleh pula nilai OR = 2,8 (95% CI: 1.315-5.996) 
artinya bahwa balita dengan pendapatan keluarga rendah mempunyai risiko 2,8 
kali lebih besar terkena stunting dibanding balita dengan pendapatan keluarga 
tinggi.  

Hasil analisis hubungan antara jarak antar kelahiran dengan kejadian stunting 
diperoleh bahwa ada sebanyak 36 (72%) balita dengan jarak antar kelahiran < 24 
bulan menderita stunting, sedangkan yang tidak menderita stunting sebanyak 72 
(50%). Hasil uji statistik di peroleh p value = 0,019, maka dapat disimpulkan 
terdapat hubungan antara jarak antar kelahiran dengan kejadian stunting. Hasil 
analisis diperoleh pula nilai OR = 2,3 (95% CI: 1.142-4.933) artinya bahwa balita 
dengan jarak antar kelahiran < 24 bulan mempunyai risiko 3,7 kali lebih besar 
terkena stunting dibanding balita dengan ASI eksklusif. 

Hasil analisis multivariat menunjukkan bahwa secara statistik faktor yang 
paling berhubungan dengan kejadian stunting pada balita di 3 kecamatan di 
wilayah Kabupaten Purwakarta (Bungursari, Sukasari, dan Darangdan) adalah 
jarak kelahiran dengan nilai adjusted OR (Exp B) paling besar yaitu 4,876 dengan 
nilai p = 0,005 (nilai p ≤ 0,05) yang menunjukkan bahwa balita dengan jarak 
kelahiran < 24 bulan memiliki risiko anemia 4 kali lebih besar dibandingkan balita 
dengan jarak kelahiran ≥ 24 bulan. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1) Terdapat  hubungan antara berat badan saat lahir dengan kejadian stunting p 
value = 0,015 OR = 2,3 (95% CI: 1.17-4.711).  

2) Terdapat hubungan antara asupan gizi balita dengan kejadian stunting p value 
= 0,007 OR = 2,6 (95% CI: 1.288-5.561). 

3) Terdapat hubungan antara pemberian ASI dengan kejadian stunting p value = 
0,0001 OR = 3,7 (95% CI: 1.740-7.940). 
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4) Terdapat hubungan antara riwayat penyakit infeksi dengan kejadian stunting p 
value = 0,021 OR = 2,2 (95% CI: 1.126-4.612). 

5) Terdapat hubungan antara pengetahuan gizi ibu balita dengan kejadian stunting 
p value = 0,050 OR = 1,9 (95% CI: 0.996-3.991). 

6) Terdapat hubungan antara pendapatan keluarga dengan kejadian stunting p 
value = 0,007 OR = 2,8 (95% CI: 1.315-5.996) 

7) Terdapat hubungan antara jarak antar kelahiran dengan kejadian stunting p 
value = 0,019 OR = 2,3 (95% CI: 1.142-4.933). 

8) Faktor yang paling dominan dengan kejadian stunting pada balita adalah 
pemberian ASI dengan nilai adjusted OR (Exp B) paling besar yaitu 3,131 
dengan nilai p = 0,004 (nilai p ≤ 0,05. 

Dari hasil penelitian ini diperlukan studi lanjutan, Perlu kerjasama lintas 
sektoral dengan Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan serta dinas lainnya yang terkait pangan, serta 
Perlunya peningkatan kegiatan peningkatan kegiatan intensifikasi pemberian ASI 
eksklusif bagi keluarga yang mempunyai bayi serta surveilans gizi dengan 
mengembangkan surveilans berbasis  masyarakat. 
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