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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Stunting adalah salah satu masalah gizi yang berdampak buruk terhadap 

kualitas hidup anak dalam mencapai titik tumbuh kembang yang optimal sesuai 

potensi genetiknya. Stunting dapat menghambat proses tumbuh kembang pada 

balita. Hal ini terjadi akibat kekurangan gizi kronis atau kegagalan pertumbuhan 

di masa lalu dan digunakan sebagai indikator jangka panjang untuk gizi kurang 

baik pada anak (Kemenkes, 2015a). 

 Masalah stunting (anak pendek) merupakan salah satu permasalahan gizi 

yang dihadapi dunia, khususnya di negara-negara miskin dan berkembang. 

Stunting menjadi permasalahan kesehatan karena berhubungan dengan risiko 

terjadinya gangguan, perkembangan otak sub optimal, sehingga perkembangan 

motorik terhambat termasuk pertumbuhan mental. Hal ini dapat menjadi ancaman 

serius terhadap pertumbuhan anak-anak sebagai generasi penerus suatu bangsa. 

Anak pendek dapat terindikasi sebagai buruknya kualitas sumber daya manusia, 

yang selanjutnya menurunkan kemampuan produktif suatu bangsa di masa yang 

akan datang (Unicef, 2018). 

 Diperkirakan sejumlah 26% anak balita di seluruh dunia menderita 

stunting. Hal yang mendasari terjadinya stunting adalah masalah sosial ekonomi, 

faktor gizi makanan serta adanya faktor infeksi (Sari dkk, 2016). 

 Sebagai negara berkembang masalah stunting juga terjadi di Indonesia. 

Perbaikan gizi telah dijadikan upaya untuk menurunkan masalah stunting. Hal ini 
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dimaksudkan untuk menciptakan produktivitas kerja yang tinggi di masa datang. 

Stunting dapat juga berpengaruh terhadap berbagai penyakit gangguan metabolik 

seperti penyakit jantung koroner, stroke, diabetes, hipertensi, dan sebagainya 

(Sari dkk, 2018). 

 Riset kesehatan dasar (Riskesdas) melaporkan pada tahun 2018 terdapat 

jumlah anak stunting yang mencapai 37,2% yang mengalami peningkatan dari 

tahun 2010 sejumlah 35,6% dan 2007 sebanyak 36,8%. Prevalensi stunting di 

Indonesia lebih tinggi daripada negara-negara lain di Asia Tenggara, seperti 

Myanmar (35%), Vietnam (23%), dan Thailand (16%) (MCA Indonesia, 2017). 

 Salah satu faktor yang terkait dengan stunting pada balita adalah 

rendahnya gizi makanan dalam hal ini ditunjukkan oleh defisiensi dari asam 

amino esensial (Semba dkk, 2016). 

 Suatu penelitian menyebutkan rendahnya serum darah yang mengandung 

sekurang-kurangnya tiga komponen yang menurun yaitu asam amino triptofan, 

biogenik amin, dan spingolipid dapat membentuk stunting pada anak (Semba 

dkk, 2016). 

 Asam amino esensial adalah asam amino yang sangat penting bagi tubuh 

tetapi tubuh tidak bisa memproduksinya sehingga perlu asupan atau sumber dari 

luar tubuh, baik yang berasal dari hewan ataupun tumbuhan. Asam amino 

esensial sangat diperlukan untuk pertumbuhan tubuh. Fenilalanin dan Triptofan 

adalah dua dari sembilan asam amino esensial yang terdapat pada protein 

makanan seperti daging, telur, ikan, susu, keju dan jumlah yang sedikit pada 

sereal, sayuran serta buah-buahan. Fenilalanin diperlukan pada sistem pusat saraf 

agar dapat berfungsi dengan baik. Senyawa ini sudah berhasil digunakan untuk 
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membantu mengendalikan gejala-gejala depresi dan rasa sakit yang kronis, serta 

rasa sakit lainnya yang terhubung dengan sistem saraf pusat. Triptofan 

dibutuhkan tubuh untuk perkembangan dan pertumbuhan tubuh, produksi niacin, 

dan menciptakan serotonin dalam tubuh.  

 Kuantitas dan kualitas dari asupan protein memiliki efek terhadap level 

plasma insulin-like growth factor I (IGF-I) juga terhadap protein matriks tulang 

serta menjadi faktor pertumbuhan dan formasi tulang. Peningkatan asupan asam 

amino aromatik terbukti menyebabkan kadar serum IGF-I lebih tinggi 

dibandingkan dengan peningkatan asupan asam amino rantai cabang. Asupan 

makanan protein tertentu yang mengandung asam amino aromatik berperan lebih 

besar dalam pemodelan tulang dan dalam akuisisi peak bone mass. 

 Faktor pertumbuhan (Growth hormon (GH)) yang disekresikan oleh 

kelenjar pituitari dan bekerja di hati dapat menghasilkan Insulin Growth Factor I 

(IGF-I). Secara umum kerja IGF-I selalu berhubungan dengan growth hormon. 

Hormon pertumbuhan dan IGF-I memiliki fungsi meningkatkan kerja sistem dan 

fungsi tubuh. Senyawa IGF-I memiliki peran anabolik yang bekerja untuk proses 

pertumbuhan dan perbaikan pada otot rangka, juga meningkatkan masa otot tanpa 

lemak sekaligus mengurangi jaringan adiposa. IGF-I dianggap sebagai faktor 

neurotropik dengan fungsi pertumbuhan dalam sel - sel baru di otak 

(neurogenesis). Selain itu IGF-I memiliki sifat neuroprotektif guna mencegah 

kerusakan saraf. 

 Bayi stunting kelak menjadi generasi yang lemah, karena terhambatnya 

pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental. Dalam Maqashid Asy Syariah, 

Allah SWT mewajibkan untuk menjaga keturunan (hifz al-nasl). Memelihara 
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keturunan termasuk bagian dari kebutuhan primer manusia. Keturunan inilah 

yang akan melanjutkan generasi manusia di muka bumi. Pengaturan tentang 

keturunan mutlak diperlukan, agar nantinya keturunan dapat melanjutkan fungsi 

kekhalifaan. Pemeliharaan keturunan juga memasyarakatkan perilaku-perilaku 

mulia yang harus dilaksanakan manusia (Siti, 2015).
 

Maka dari itu, perlunya konsumsi makanan yang baik dan bergizi agar 

bayi stunting kelak tumbuh menjadi generasi yang kuat. Dalam al-Qur’an, Allah 

SWT telah memerintahkan agar manusia mengkonsumsi makanan dan minuman 

yang bersifat halalan dan thayyiban, dimana makanan yang halal adalah makanan 

yang diperoleh secara halal dan bersumber dari Allah SWT dan terbebas dari 

dosa. Sedangkan makanan yang thayyib adalah makanan yang baik, mengandung 

zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh. 

Allah SWT telah menciptakan aneka sumber protein tinggi yang bersumber dari 

nabati (kacang-kacangan dan beberapa biji-bijian) serta protein hewani (daging 

dan produk-produk turunannya seperti telur, susu, yogurt, dan keju) (Shihab, 

2002). 

Bertitik tolak dari uraian diatas, skripsi ini akan dibahas mengenai 

pengaruh defisiensi asam amino esensial terhadap pertumbuhan bayi stunting 

ditinjau dari kedokteran dan Islam. 

 

 

1.2 Permasalahan 

1. Apakah yang dimaksud dengan stunting, bagaimana faktor risiko, 

gambaran klinis, dan pencegahannya? 
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2. Bagaimana defisiensi asam amino esensial dapat terjadi pada bayi? 

3. Bagaimana pandangan Islam terhadap defisiensi asam amino esensial 

yang mempengaruhi pertumbuhan bayi stunting? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Sekitar seperempat anak balita di seluruh dunia mengalami stunting. 

Patogenesis stunting kurang dipahami. Namun kekurangan gizi memberi efek 

terhadap stunting. Penulis berhipotesis bahwa kekurangan asam amino esensial 

dapat membatasi pertumbuhan awal pada bayi. 

 

1.4 Tujuan 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menjelaskan masalah stunting dan pengaruh defisiensi asam 

amino esensial terhadap pertumbuhan bayi stunting ditinjau dari 

kedokteran dan Islam. 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Memahami dan menjelaskan mengenai stunting, faktor risiko, 

gambaran klinis, dan pencegahannya. 

2. Memahami dan menjelaskan defisiensi asam amino esensial dapat 

terjadi pada bayi. 

3. Memahami dan menjelaskan pandangan Islam terhadap defisiensi 

asam amino esensial pada pertumbuhan bayi stunting. 
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1.5 Manfaat 

1. Bagi Penulis 

Diharapkan skripsi ini dapat menambah pengetahuan penulis 

mengenai pengaruh defisiensi asam amino esensial terhadap 

pertumbuhan bayi stunting ditinjau dari kedokteran dan Islam serta 

sebagai pengalaman cara membuat tulisan ilmiah yang baik dan benar. 

2. Bagi Universitas YARSI 

Diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para Civitas Akademika 

Universitas YARSI mengenai pengaruh defisiensi asam amino 

esensial terhadap pertumbuhan bayi stunting ditinjau dari kedokteran 

dan Islam. 

 


