
 

 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bagi bayi dibawah 

lima tahun) yang diakibatkan kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu 

pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan 

pada masa awal setelah bayi lahir akan tetapi, kondisi stunting baru nampak 

setelah bayi berusia 2 tahun. Stunting yang dialami anak dapat disebabkan oleh 

tidak terpaparnya periode 1000 hari pertama kehidupan mendapat perhatian 

khusus karena menjadi penentu tingkat pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan 

produktivitas seseorang dimasadepan. Stunting dapat pula disebabkan tidak 

melewati periode emas yang dimulai 1000 hari pertama kehidupan yang 

merupakan pembentukan tumbuh kembang anak pada 1000 hari pertama. Pada 

masa tersebut nutrisi yang diterima bayi saat didalam kandungan dan menerima 

ASI memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan saat dewasa. Hal ini 

dapat terlampau maka akan terhindar dari terjadinya stunting pada anak-anak dan 

status gizi yang kurang. (Yuliana & Hakim, 2019). 

Baduta adalah sebutan yang ditujukan untuk anak usia bawah dua tahun 

atau sekitar 0-24 bulan (Depkes RI, 2006). Masa ini menjadi begitu penting 

karena dimasa ini upaya menciptakan sumber daya manusia yang baik dan 

berkualitas. Pada 6 bulan terakhir kehamilan dan dua tahun pertama setelah 

melahirkan, biasanya disebut dengan masa Golden Age dimana sel otak dalam 

perkembangan dan pertumbuhan yang optimal. Kekurangan gizi pada masa ini 

dapat menyebabkan gagal tumbuh dan berakibat buruk dimasa yang akan datang. 

(Hadi, 2005). 

Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 baduta 

dengan status gizi sangat pendek dan pendek di Indonesia masih sangat tinggi 
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meskipun kecenderungannya menurun dari tahun 2013 sebesar 29,9% menjadi 

28% pada tahun 2018. Karakteristik baduta merupakan salah satu faktor langsung 

pada kejadian stunting selain asupan nutrisi dan penyakit infeksi. Baduta yang 

mengalami stunting didominasi oleh kelompok baduta berusia 13-24 bulan. 

Menurut penelitian (Supriyanto, 2018), dimana jumlah baduta usia 6-11 bulan 

yang mengalami stunting lebih sedikit dibanding baduta usia 13-24 bulan. Hal ini 

dapat terjadi karena Basal Metabolic Rate (BMR) lebih tinggi pada baduta yang 

lebih tua dibandingkan baduta yang lebih muda. Penelitian di Ethiopia 

menunjukkan hasil yang sebaliknya dimana baduta stunting lebih dominan pada 

kelompok usia 6-11 bulan. Hal ini dapat dijelaskan karena masa ini adalah masa 

peralihan dari bayi dan terjadi banyak perubahan pola hidup, pola makan, dan 

interaksi sosial atau lingkungan. (Wanimbo & Wartiningsih, 2020). 

Prevalensi stunting bayi berusia dibawah lima tahun (balita) Indonesia 

pada 2015 sebesar 36,4%. Artinya lebih dari sepertiga atau sekitar 8,8 juta balita 

mengalami masalah gizi dimana tinggi badannya dibawah standar sesuai usianya. 

Stunting tersebut berada diatas ambang yang ditetapkan WHO sebesar 20%. 

Prevalensi stunting balita Indonesia ini terbesar kedua di kawasan Asia Tenggara 

di bawah Laos yang mencapai 43,8%. Namun, berdasarkan Pantauan Status Gizi 

(PSG) 2017, balita yang mengalami stunting tercatat sebesar 26,6%. Angka 

tersebut terdiri dari 9,8% masuk kategori sangat pendek dan 19,8% kategori 

pendek. Dalam 1.000 hari pertama sebenarnya merupakan usia emas bayi tetapi 

kenyataannya masih banyak balita usia 0-59 bulan pertama justru mengalami 

masalah gizi. Guna menekan masalah gizi balita, pemerintah melakukan gerakan 

nasional pencegahan stunting dan kerjasama kemitraan multi sektor. Tim 

Nasional Percepatan Penanggulanan Kemiskinan (TNP2K) menerapkan 160 

kabupaten prioritas penurunan stunting. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 

(Riskesdas) 2013, terdapat 15 kabupaten/kota dengan prevalensi stunting di atas 

50% (Rahmadhita, 2020). 

Untuk mengatasi stunting pada anak dilakukan pengecekan dan pendataan 

oleh petugas-petugas posyandu didaerah masing-masing. Seringkali data kurang 

maksimal sehingga pemerintah Kabupaten Pandeglang sulit mendapatkannya 

dikarenakan data tersebut masih berupa pemberkasan dengan kertas. Untuk 
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mengatasi masalah akses data tersebut, maka perlu dibuat sistem data stunting 

baduta yang terkomputerisasi sehingga mempermudah pemerintah Kabupaten 

Pandeglang untuk mendapatkan jumlah data status stunting baduta pada daerah 

masing-masing. 

Berdasarkan hal tersebut penulis melihat betapa pentingnya sebuah 

sistem informasi data stunting yang menunjang kebutuhan Pemerintah Kabupaten 

Pandeglang agar terdata semua dan tidak ada kekeliruan data pada data stunting 

yang ada dengan pembuatan laporannya sehingga semua yang melakukan proses 

stunting bisa bertanggung jawab pada data stunting yang mereka kerjakan 

masing-masing. Untuk itu dibangun “Perancangan Sistem Informasi Data 

Stunting Baduta pada Kabupaten Pandeglang Berbasis Web”. 

Sistem ini diharapkan dapat menangani data stunting pada baduta 

sehingga Pemerintah Kabupaten Pandeglang, menjadikan proses pendataan 

stunting menjadi lebih baik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Bagaimana membangun sistem informasi data stunting Baduta berbasis web 

pada Kabupaten Pandeglang? 

2. Bagaimana menyajikan persebaran informasi status stunting Baduta di 

Kabupaten Pandeglang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Membuat sebuah sistem informasi data stunting Baduta berbasis web pada 

Kabupaten Pandeglang berdasarkan data posyandu. 

2. Memvisualisasikan data stunting Baduta pada Kabupaten Pandeglang. 

 
1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai 

berikut : 

1. Menghasilkan sistem informasi data stunting yang terkomputerisasi untuk 

mencari dan mengolah data. 
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2. Mempermudah Pemerintah Kabupaten Pandeglang untuk memantau kondisi 

stunting Baduta setiap desa dengan visualisasi berupa peta. 

3. Menghasilkan sistem yang menampilkan grafis stunting Baduta berdasarkan 

letak desa. 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam merancang sistem informasi data stunting ini diberikan batasan masalah 

sebagai berikut : 

1. Sistem informasi ini berbasis web. 

2. Sistem informasi ini dapat melihat data stunting Baduta pada Kabupaten 

Pandeglang. 

3. Sistem informasi ini hanya untuk Kabupaten Pandeglang. 


