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ABSTRAK 

Latar Belakang: Kejadian stunting di Indonesia masih cukup tinggi dari jumlah 

keseluruhan balita. Stunting akan mengalami pertumbuhan dewasa yang terlambat 

dibandingkan dengan balita normal lainnya serta kemampuan kongnitifnya juga 

lemah dari anak normal lainnya, salah satu faktor penyebab stunting adalah 

kunjungan antenatal care. Tujuan: tujuan dari literature riview ini untuk 

menjelaskan kontribusi kunjungan antenatal care dengan kejadian stunting pada 

balita. Metode: Metode yang digunakan dalam pencarian literature review ini, 

menggunakan strategi secara komprehensif seperti pencarian jurnal baik nasional 

maupun internasional, dengan penelusuran internet dari database Google Scholar 

melalui advance search dengan kata kunci yang digunakan yaitu balita Stunting, 

Gizi kurang dan kunjungan antenatal care, kriteria inklusi dalam review ini adalah 

keteraturan kunjungan antenatal care, faktor penyebab terjadinya stunting. Hasil: 

Secara umum dari hasil artikel yang direview mengatakan bahwa kunjungan 

antenatal care merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya stunting. 

Kesimpulan: Ibu hamil yang tidak pernah melakukan kunjungan antenatal care 

dapat mengakibatkan, kurangnya infomasi tentang gizi yang harus didapatkan ibu 

hamil yang dapat menyebabkan balita stunting. 

Kata Kunci: Kunjungan antenatal care, Balita Stunting. 

 

 

ABSTRACT 

Background: The incidence of stunting in Indonesia is still quite high, stunting 

toddlers will experience late adult growth compared to other normal toddlers 

and their cognitive abilities are also weaker than other normal children, one of 

the factors causing stunting is antenatal care visits. Method: The method used 

in this literature review search uses a comprehensive strategy such as a national 

and international journal search, with internet searches from the Google 

Scholar database through an advanced search with the keywords used, namely 

toddlers Stunting, Malnutrition and antenatal care visits, Full text and abstract 

journals are reviewed to select studies that fit the criteria. The inclusion criteria 

in this review are antenatal care with stunting. Results: In general, the result of 

the articles reviewed said that antenatal care visits one of the factors causing 

mailto:martinidiah@yahoo.com


2  

stunting. Conclusion: Pregnant women who have never made antenatal care 

visits can result in a lack of nutritional information that must be obtained by 

pregnant women which can cause toddlers stunting.Keywords: Antenatal care 

visit, Toddler stunting, 

  

PENDAHULUAN 

Stunting merupakan salah satu target Sustainable Development Goal 

(SDGS) yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan ke-2 yaitu 

menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta 

mencapai ketahanan pangan. Target yang ditetapkan adalah menurunkan angka 

stunting hingga 40% pada tahun 2025. Upaya penurunan stunting baik secara 

global maupun nasional, bukan tanpa alasan. Hal ini karena persoalan stunting 

erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia dimasa mendatang (Saputri 

& Tumangger, 2019). 

Populasi balita di dunia yang mengalami stunting sebanyak 151,8 juta jiwa 

(UNICEF, 2018). Indonesia memiliki populasi balita sebanyak 23.729.600 juta 

jiwa, dari populasi balita tersebut yang sudah mengalami kejadian stunting 

sebanyak 33% menurut WHO di Indonesia sebanyak 8 juta jiwa anak balita 

(Susilowati, 2018). Balita yang memiliki permasalahan tersebut dapat dilihat dari 

segi fisik, psikologis dan biologi, kejadian stunting termasuk dalam masalah fisik 

dan biologis. Balita stunting akan mengalami pertumbuhan dewasa yang terlambat 

dibandingkan dengan balita yang normal lainnya serta kemampuan kongnitifnya 

juga lemah dari anak normal lainnya (Mita, 2018). 

Indonesia menduduki peringkat 4 di Dunia dari 10 negara yang terdapat 

balita stunting, peringkat pertama sebanyak 39% di negara India, dan peringkat 10 

sebanyak 34% di negara Tanzania, di ASEAN masalah balita dengan stunting 

sebanyak 57% (Level and Trends In Child Malnutrition, 2018). Pravalensi di 

Indonesia pada tahun 2017 berdasarkan katagori usia (0-23 bulan) bahwa di 

Indonesia terdapat 20,1% dan usia (0-59 bulan) sebanyak 29,6% untuk kategori 

pendek dan sangat pendek berdasarkan TB/U (Tinggi Badan Menurut Umur). 

Hasil survei tahun 2017 dari beberapa provinsi di Indonesia didapatkan angka 

tertinggi pada provinsi NTB (Nusa Tenggara Barat) yaitu 26% pendek dan sangat 

pendek dengan hasil 11,2%, serta hasil prevelensi stunting pada balita terendah 

terdapat di provinsi Bali yaitu 14,2% (balita pendek) dan 4,9% (balita sangat 

pendek) yang dijumlahkan hasil pendek dan sangat pendek menjadi 19,1% 

(Kementerian Kesehatan RI, 2018). 

Prevalensi dari beberapa provinsi di Indonesia yang mengalami stunting 

dari hasil terendah sampai tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 17,1% sebagai 

angka kejadian stunting terendah dan paling tertinggi terdapat pada provinsi Nusa 

Tenggara Timur sebesar 42, 6%, sedangkan pada provinsi Bali kurang lebih 

sebanyak 25% stunting pada balita (Riskesdas, 2018). 

Jumlah kasus stunting pada balita di Bali dari tahun 2017 meningkat pada 

tahun 2018 yaitu 19,1% sampai 25%. Kejadian stunting tertinggi terdapat di 

Kabupaten Buleleng sebesar 29,0% dengan karakteristik masalah stunting akut- 

kronis, sedangkan pada kabupaten Bangli tertinggi kedua setelah Buleleng dengan 

hasil 28,1% yang dinyatakan karakteristik masalah stunting berstatus kronis pada
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wilayah ini. WHO mengategorikan rentang angka stuntiung 20%-30% sebagai 

rentang tinggi, sedangkan lebih dari 30% sebagai rentang sangat tinggi pada 

kejadian stunting (PSG, 2017). 

Dampak dari kejadian stunting pada balita yaitu dalam jangka pendek 

seperti terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan 

fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh, dan adapun dampak jangka 

panjangnya yaitu menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, 

menurunya kekebalan tubuh sehingga mudah terserang penyakit, dan resiko tinggi 

untuk munculnya penyakit diabetes, kegemukan, penyakit jantung, kanker, stroke 

dan disabilitas pada usia tua (Buku Saku Desa Dalam Penanganan Stunting, 

2017). Stunting juga dapat mengancam perekonomian negara Indonesia, sebesar 

2-3% dari Prodik Domsetik Bruto (PDB) pertahun, dengan PDB Indonesia Rp. 

13.000 triliun pada tahun 2017, maka diperkirakan potensi kerugian terhadap 

stunting mencapai Rp. 300 triliun ini terjadi akibat menurunnya kualitas sumber 

daya manusia dikarenakan produktivitas yang menjadi kehilangan potensi 

ekonomi yang akan berdampak pada kerugian ekonomi individu dan wilayah 

(Kementrian Kesehatan, 2018). 

Pemerintah membentuk program untuk mengatasi dampak dari kejadian 

stunting seperti Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan dengan Keluarga 

(PIS-PK), Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan 1000 Hari Pertama 

Kehidupan (HPK). Program tersebut menjadi pusat untuk menurunkan angka 

stunting yaitu 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) yakni 270 hari (9 bulan) masa 

kehamilan ibu, ditambah 730 hari (usia 0-2 tahun) setelah anak lahir, yang dapat 

terlihat hasilnya pada 3 dekade kemudian (Buku Saku Desa Dalam Penanganan 

Stunting, 2017). Intervensi 1000 hari pertama dari program pemerintah yang 

bertujuan untuk menurunkan angka kejadian stunting dengan perlahan dan masih 

dikatakan kejadian stunting cukup tinggi, tetapi data kejadian stunting masih 

belum menjadi prevalensi standar dari WHO yaitu <32%. Dengan jumlah kejadian 

stunting 28,1% di Kabupaten Bangli (PSG, 2017). 

Tingginya angka kejadian stunting di Bali disebabkan oleh beberapa faktor 

antara lain: Berat badan lahir, panjang badan lahir, usia kehamilan dan pola asuh 

ibu, rendahnya asupan gizi pada bayi yang lahir normal, kunjungan antenatal care 

juga berkontribusi terhadap stunting. Stunting sangat erat kaitannya dengan 

kunjungan ANC pada ibu hamil, kunjungan antenatal care memberikan konseling 

tentang kesehatan ibu dan janin, serta gizi yang diperlukan ibu saat hamil. 

Antenatal care atau pelayanan antenatal yang dilakukan oleh tenaga kesehatan 

yang terlatih dan profesional dapat mencegah dan mendeteksi komplikasi 

kehamilan dan persalinan pada ibu hamil sehingga tidak terjadi hal yang tidak 

diinginkan. Pelayanan antenatal care di Indonesia dilakukan paling sedikit 4 kali 

kunjungan selama masa kehamilan ibu sesuai dengan kebijakan pemerintah yang 

didasarkan ketentuan (WHO, 2017). 

Pemenuhan gizi upaya pencegahan gizi buruk terhadap ibu dan janin 

selama masa kehamilan dapat dilakukan dengan memenuhi asupan gizi meliputi 

karbohidrat, protein zat besi, asam folat serta vitamin D, lemak dan kalsium. 

Selain itu pemberian tablet Fe tambah darah juga perlu diberikan selama masa 

kehamilan. Agar ibu dan janin tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan.
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seperti ibu mengalami kelahiran premature dan anak lahir stunting (Arsyati, 

2019). 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam pencarian literature review ini 

menggunakan strategi secara komprehensif seperi pencarian jurnal baik nasional 

maupun internasional, dengan penelusuran internet dari database Google Scholar 

melalui advance search dengan kata kunci sunting, kunjungan antenatal care, gizi 

kurang dan balita pada pecarian jurnal nasional dan untuk kata kunci jurnal 

internasional digunakan kata kunci stunting, antenatal care visits, malnutrition 

dan todller, boolean yang digunakan dalam kata kunci adalah AND dan OR. 

Jurnal full text dan abstrak di review untuk memilih studi yang sesuai dengan 

kriteria. Kriteria inklusi dalam review ini adalah artikel yang berbasis kontribusi 

kunjugan selama fase antenatal, status gizi balita yang masuk kategori stunting, 

faktor-faktor yang mempengaruhi resiko stunting mulai dari selama masa 

kehamilan (antenatal). Dari hasil pencarian diperoleh 125 dan 70 artikel dianalisis 

berdasarkan full text dan publication date 2015-2020. Dari 70 artikel tersebut 

ditinjau kembali dan discreening berdasarkan kriteria inklusi yaitu jumlah 

kunjungan antenatal care yang dilakukan selama masa kehamilan, faktor 

penyebab stunting dan balita stunting yang berhubungan dengan kata kunci yang 

digunakan sehingga didapatkan 7 artikel. 



5  

 

 

 

 

 

 
1. Hasil Review Artikel 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Tabel 1 

Hasil Review Artikel 
 

Peneliti Judul Tujuan 
Sampel & 

karakteristik sampel 
Metode Output 

 

(Armaya, 2018) 
Hubungan Antara 

Pengetahuan Ibu Hamil 

Tentang Tanda Bahaya 

Dan Komplikasi 

Kehamilan Dengan 

Kepatuhan Kunjungan 

Aantenatal  Dan 

Pemilihan Tempat 

Bersalin Di Wilyah 

Tanah Sareal Bogor 

Bertujuan untuk 

mengetahui hubungan 

antara pengetahuan ibu 

hamil tentang tanda 

bahaya dan komplikasi 

kehamilannya dengan 

kepatuhan kunjungan 

antenatal dan 

pemilihan tempat 

bersalin di wilayah 

Tanah Sareal Bogor. 

Seluruh  ibu  hamil 

trimester   III   yang 

mengalami komplikasi 

dan   melakukan 

pemeriksaan 

kehamilannya     di 

puskesmas   wilayah 

Tanah Sareal Bogor 

dengan jumlah   78 

orang. 

Penelitian   ini 

merupakan penelitian 

observasional dengan 

pendekatan  cross 

sectional. Analisis data 

meliputi analisis 

univariat, bivariat 

dengan uji Chi Square. 

Hasil penelitian dengan analisis uji 

Chi Square untuk  menguji 

hubungan antara pengetahuan ibu 

hamil tentang tanda bahaya dan 

komplikasi kehamilan dengan 

kepatuhan kunjungan antenatal 

diperoleh nilai p < 0,05 dan untuk 

hubungan antara pengetahuan ibu 

hamil tentang tanda bahaya dan 

komplikasi kehamilan dengan 

pemilihan tenpat bersalin diproleh 

nilai p= 0,092. Terdapat hubungan 

yang signifikan antara pengetahuan 

ibu hamil tentang tanda bahaya dan 

komplikasi kehamilan dengan 

kepatuhan kunjungan antenatal dan 

tidak terdapat hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan ibu 

hamil tentang tanda bahaya dan 

komplikasi kehamilan dengan 
pemilihan tempat bersalin. 

(Amini, 2016) Hubungan kunjungan 

antenatal care (ANC) 
dengan kejadian 

stunting pada balita  

usia  12-59 bulan 
di    kabupaten   lombok 

Diketahuinya hubungan 

kunjungan antenaal 
care dengan kejadian 

stunting pada balita usia 
12-59  blan  di kaupaten 

Anak balita berusia 

12-59 bulan, 

Desan penelitian yang 

digunakan adalah case 
control, dengan teknik 

pengambilan      sampel 
secara      proporsional, 

Bahwa hubungan yang bermakna 

antara kunjungan antenatal care 
dengan kejadian stunting pada balita 

usia 12-59 bulan dengan mengontrol 
variabel     usia     ibu     saat  hamil, 
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 utara provinsi NTB lombok utara provinsi 
NTB 

 analisis data meliputi 

analisis univariat, 

bivariat dengan uji chi 
square. 

pendapatan keluarga, berat badan 

lahir dan panjang badan lahir (OR: 

2,13 (95% CI:1,012-4,494). 

(Salamung, 

2019) 

Faktor-Faktor yang 

Berhubungan dengan 

Perilaku      Pencegahan 
Stunting  pada  Saat  Ibu 
Hamil di Wilayah Kerja 
Puskesmas Kabupaten 
Bondowoso  

Bertujuan untuk 

mengidentifikasi faktor 

faktor  yang 
berhubungan      dengan 
perilaku pencegahan 
anak stunting 

Sampel pada 

penelitian sebanyak 74 

ibu hamil trimester 1. 

Penelitian  ini 

menggunakan metode 

kuantitaif dengan 
desain   cross sectional. 
Analisis data yang 
digunakan yaitu analisis 
deskriptif dan uji Chi 
Square. 

Hasil analisis ada hubungan 

dukungan keluarga (p-value 0,057), 

dukungan      lingkungan     (p-value 
0,010)  namun  tidak  ada hubungan 
antara perilaku pencegahan stunting 
dengan usia (p-value 0,361), 
pendidikan (p-value 0,230) dan 
pendapatan (p-value 0,240). 
Rekomendasi dari penelitian ini bagi 
tenaga kesehatan memberikan 
pendidikan kesehatan pada ibu hamil 
dan keluarga untuk memberikan 
pemahaman tentang pencegahan 
stunting sejak usia 
kehamilan dini  

(Saglam, 

2019) 

Hubungan Riwayat 

Kunjungan ANC 

Dengan Kejadian 

Stunting Di Wilayah 

Kerja Puskesmas 

Pilangkenceng 

Kabupaten Madiun 

Tujuan Penelitian ini 

adalah mengetahui 

hubungan riwayat 

kunjungan antenatal 

care terhadap kejadian 

stunting balita di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas 

Pilangkajeng 

Kabupaten Madiun. 

Sampel pada 

penelitian ini adalah 

198 balita. 

Jenis penelitian ni 

survey analitik dengan 

desain case control, 

menggunakan tehnik 

probablity sampling, 

analisis data 

menggunakan uji Chi-

Square. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa 

ada hubungan antara riwayat 

kunjungan antnatal care dengan 

kejadian stunting pada balita di 

wilayah kerja Puskesmas 

Pilangkenceng Kabupaten Madiun p 

value 0,000 (OR 

3,351;95%CI=1,870-6,006). 

Riwayat kunjungan antenatal care 

yang tidak standar (<4 kali) 

merupakan faktor resiko yang 

berpengaruh terhadap kejadian 

stunting pada balita di wilayah kerja 

Puskesmas Pilangkenceng 

Kabupaten Madiun. 
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(Sarma et 

al., 2017) 

Factors Influencing the 

Prevalence of Stunting 

Among Children Aged 

Below Five Years in 

Bangladesh 

Bertujuan untuk 

menegtahui faktor- 

faktor yang 

mempengaruhi 

prevalensi stunting 

pada anak berusia 

dbawah 5 tahun. 

Sampel yang 

digunakan untuk data 

antoometrik (untuk 

tinggi dan  berat) 

dikumpulkan 

sebanyak 7647 anak. 

penelitian ini 

menggunakan desain 

cluster-sampling 

bertingkat. Analisis 

regresi logistik ganda 

biner dilakukan untuk 

menilai hubungan 

pengerdilan. 

Prevalensi pengerdilan telah 

ditemukan sekitar 41% di antara 

anak-anak berusia kurang dari 60 

bulan dan lebih tinggi di daerah 

pedesaa daripada di daerah 

perkotaan (43% vs 46%). Model 

yang disesuaikan mengungkapkan 

bahwa beberapa faktor 

mempengaruhi stunting. 

(Talukder, Razu, 

2018) 

Factors affecting 

Stunting among 

children under five 

years of age in 

Bangladesh 

Bertujuan untuk 

mengetahui faktor 

penyebab terjadinya 

stunting pada anak di 

bawah lima tahun di 

Bangladesh. 

Survei ini 

menggunakan sampel 

startifikasi dua tahap 

dari 17.989 rumah 

tangga terpilih. 

Studi ini menggunakan 

data demografi dan 

kesehatan Bangladesh 

yang dikumpulkan dari 

studi observasional. 

Penelitian ini 

menggunakan analisis 

bivariat dan 

menggunakan uji Chi 

Square. 

Hasi penilitian diperoleh bahwa 

dalam pengaturan bivariat, semua 

variabel independen yang dipilih 

ditemukan sngat signifikan 

(p<0,01). Namun dalam analisis 

multivariat, usia anak, pendidikan 

ibu, BMI ibu dan indeks kekayaan 

ditemukan menjadi faktor yang 

sangat signifikan (p<0,01) untuk 

status stunting anak. Resiko 

memiliki anak kerdil 

ditentemukan relatif lebih tinggi 

di Chittagong (rasio odss 1,466, 

p<0,05), Sylhet (rasio odds = 

1,345, p,0,05) dan Rangpur (rasio 

odds – 1,276, p<0,1) 

dibandingkan dengan barisan 

divisi. Seiring dengan ini, interval 

kelahiran anak-anak (p<0,05) dan 

layanan perawatan antenatal 

selama kehamilan (p<0,01) 

ditemukan 

terkait dengan status stunting 

anak. 
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(Ryadinency & 

Misnawati, 2019) 

Studi Deskriptif  

Kejadian Stunting  

Pada  Balita 24-59  

Bulan  Stunting  Di 

Kabupaten  Majene 

Penelitian ini bertujuan 

mengetahui gambaran 

kejadian stunting pada 

balita di Kabupaten 

Majene. 

Populasi dalam 

penelitian ini adalah 

seluruh balita stunting 

usia 24-59 bulan di 

Wilayah Kerja 

Puskesmas Totoli 

Kabupaten 

Majeneberjumlah 

116. Sampel 

berjumlah 58 balita 

stunting. 

Penelitian yang 

digunakan adalah 

observasional dengan 

pendekatan deskriptif 

untuk mengetahui 

gambaran asupan 

energi, asupan protein, 

asupan zinc, BBLR, 

tinggi badan ibu, 

antenatal care ibu 

dengan kejadian 

stunting. 

Penelitian ini menunjukkan 

terdapat 43 (74,1%) ibu balita 

dengan riwayat antenatal care 

(ANC) lengkap, terdapat 33 

(56,9%) ibu balita dengan tinggi 

badan normal. Terdapat 52 

(89,7%) balita dengan berat  

badan  lahir  normal,  terdapat 57 

(98,3%) balita dengan asupan 

energi kurang, terdapat 31 

(53,4%) balita dengan asupan 

protein yang cukup, terdapat 56 

(96,6%) balita dengan asupan 

seng yang kurang. Secara umum 

riwayat  antenatal care dan tinggi 

badan ibu termasuk dalam 

kategori normal. 

Karakteristik balita yang 

berkaitan dengan kejadian  

stunting  sebagian 

besar termasuk dalam kategori 

kurang. 
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2. Pembahasan 

Stunting (balita pendek) adalah masalah kekurangan gizi kronis 

yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: berat badan lahir, panjang 

badan lahir, usia kehamilan dan pola asuh ibu, rendahnya asupan gizi pada 

bayi yang lahir normal dan kunjungan antenatal care. Kunjungan 

antenatal care yang tidak dilakukan sesuai standar pelayanan dapat 

menyebabkan terjadinya stunting, maka sangat dinjurkan kepada ibu hamil 

untuk melakukan kunjungan antenatal care secara rutin (WHO, 2017). 

Hubungan antara pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya dan 

komplikasi kehamilan dengan kepatuhan kunjungan antenatal dari 

penelitian yang dilakukan oleh Armaya (2018) terdapat hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan ibu hamil tentang tanda bahaya dan 

komplikasi kehamilan dengan kepatuhan kunjungan antenatal. Berikut 

faktor yang berhubungan dengan perilaku pencegahan stunting pada ibu 

hamil didalam penelitian yang dilakukan oleh Salamung (2019) yaitu, bagi 

tenaga kesehatan memberikan pendidikan kesehatan pada ibu hamil dan 

keluarga untuk memberikan pemahaman tentang pencegahan stunting 

sejak usia kehamilan dini. 

Hubungan kunjungan antenatal care dengan kejadian stunting pada 

balita  usia  12-59 bulan penelitian yang dilakukan oleh Amini, et al 

(2016) menunjukan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara 

kunjungan antenatal care dengan kejadian stunting pada balita usia 12-59 

bulan dengan mengontrol variabel usia  ibu saat hamil, pendapatan 

keluarga, berat badan lahir  dan  panjang  badan  lahir, kunjungan ANC 

tidak terstandar memiliki peluang lebih besar meningkatkan kejadian 

stunting. Penelitian yang dilakokan oleh Saglam (2019) menunjukan 

bahwa riwayat kunjungan antenatal care yang tidak standar (<4 kali) 

merupakan faktor resiko yang berpengaruh terhadap kejadian stunting 

pada balita 

Faktor-faktor yang mempengaruhi prevalensi kejadian stunting 

pada anak di bawah 5 tahun penelitian yang dilakukan oleh  Sarma, et al 

(2017), prevalensi pendek telah ditemukan sekitar 41% di antara anak-

anak berusia kurang dari 60 bulan dan lebih tinggi di daerah pedesaan 

(46%) daripada di daerah perkotaan (43%). Berikut beberapa faktor yang 

mempengaruhi kejadian stunting pada balita di bawah 5 tahun di 

Bangladesh menurut penelitian yang dilakukan oleh Talukder et al (2018), 

usia anak, pendidikan ibu, BMI ibu dan indeks kekayaan ditemukan 

menjadi faktor yang sangat signifikan. Berikut studi deskriptif kejadian 

stunting pada balita 24-59 bulan yang dilakukan oleh Ryadinency, et al 

(2019) Penelitian ini menunjukkan terdapat 43 (74,1%) ibu balita dengan 

riwayat antenatal care (ANC) lengkap, terdapat 33 (56,9%) ibu balita 

dengan tinggi badan normal. Terdapat 52 (89,7%) balita dengan berat  

badan  lahir  normal,  terdapat 57 (98,3%) balita dengan asupan energi 

kurang, terdapat 31 (53,4%) balita dengan asupan protein yang cukup, 

terdapat 56 (96,6%) balita dengan asupan seng yang kurang. Secara umum 

riwayat  antenatal care dan tinggi badan ibu termasuk dalam kategori 
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normal. Karakteristik balita yang berkaitan dengan  kejadian  stunting  

sebagian besar termasuk dalam kategori kurang. 

Antenalat Care merupakan pelayanan pemeriksaan kesehatan rutin 

ibu hamil untuk mendiagnosis komplikasi obsetri serta untuk memberikan 

informasi tentang gaya hidup, kehamilan dan persalinan. Setiap ibu hamil 

sangat dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan ANC komperhensif yang 

berkualitas minimal 4 kali yaitu, minimal 1 kali dalam trimester pertama, 

minimal 1 kali pada trimester kedua dan minimal 2 kali pada trimester 

ketiga termasuk minimal 1 kali kunjungan diantar suami atau anggota 

keluarga. Kunjungan pertama ANC sangat dianjurkan pada usia kehamilan 

8-12 minggu (Backe, et al, 2015). Upaya pencegahan gizi buruk terhadap 

ibu dan janin selama masa kehamilan dapat dilakukan dengan memenuhi 

asupan gizi meliputi karbohidrat, protein, zat besi, asam folat serta 

vitamin, lemak dan kalsium. Selain itu pemberian tablet Fe tambah darah 

juga perlu diberikan selama masa kehamilan. Agar ibu dan janin tidak 

mengalami hal-hal yang tidak di inginkan seperti ibu mengalami kelahiran 

premature dan anak lahir stunting (Arsyati, 2019). Stunting adalah masalah 

kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam 

waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan gizi. Stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan 

dan baru Nampak saat anak berusia dua tahun. Stunting adalah status gizi 

yang didasarkan pada indeks BB/U atau TB/U dimana dalam standar 

antropometri penilai status gizi anak, hasil pengukuran tersebut berada 

pada ambang batas (z-score) < - 2 SD sampai dengan – 3 SD (sangat 

pendek/serverely stunted) (Trihono, et al, 2015). Salah satu faktor 

penyebab stunting adalah kunjungan antenatal care (Nurwahyuni, 2017). 

Peneliti berpendapat, bahwa kunjungan antenatal care 

berkontribusi dengan kejadian stunting, dari analisis yang dilakukan pada 

7 artikel menyatakan bahwa terdapat hubungan antara keteraturan 

kunjungan antenatal care berpengaruh dalam pemantauan perkembangan 

janin didalam kandungan, pemenuhan gizi kurang dibutuhkan pada saat 

ibu hamil. Kunjungan antenatal care yang berkualitas baik sebaiknya 

dilakukan 4 kali selama masa kehamilan apabila ibu hamil melakukan 

kunjungan antenatal care kurang dari 4 kali selama masa kehamilan maka 

ibu hamil memiliki kualitas kunjungan antenatal care kurang baik, ibu 

yang melakukan kunjungan antenatal care yang berkualitas baik memiliki 

resiko lebih rendah memiliki resiko kehamilan karena ibu rutin melakuan 

kunjungan antenatal care sehingga ibu dapat mengetahui perkembangan 

janin dan kebutuhan gizi yang harus dipenuhi ibu selama masa kehamilan 

sehingga bayi tidak mengalami stunting. Penilaian stunting dapat dilihat 

dari status gizi yang didasarkan pada indeks BB/U atau TB/U dimana 

dalam standar antropometri penilaian status gizi anak hasil pengukuran 

tersebut berada pada ambang batas (z-score) <-2 SD samapai dengan -3 

SD. Stunting pada usia dini meningkatkan angka kematian bayi dan anak, 

menyebabkan penderita mudah sakit dan memiliki postur tubuh tidak 

maksimal saat dewasa. Kemampuan kognitif para penderita juga 
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berkurang, sehingga mengakibatkan kerugian ekonomi jangka panjang, 

stunting sangat erat kaitannya dengan keteraturan kunjungan antenatal care 

dan pemenuhan gizi saat ibu hamil. 

SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil literature review stunting disebabkan oleh 

beberapa faktor antara lain: Berat badan lahir, panjang badan lahir, usia 

kehamilan dan pola asuh ibu, rendahnya asupan gizi pada bayi yang lahir 

normal, kunjungan antenatal care juga berkontribusi terhadap stunting. 

Stunting sangat erat kaitannya dengan kunjungan ANC pada ibu hamil, 

kunjungan antenatal care memberikan konseling tentang kesehatan ibu 

dan janin, serta gizi yang diperlukan ibu saat hamil. Antenatal care atau 

pelayanan antenatal yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang terlatih 

dan profesional dapat mencegah dan mendeteksi komplikasi kehamilan 

dan persalinan pada ibu hamil sehingga tidak terjadi hal yang tidak 

diinginkan.  

Rutin melakukan ANC sebagai upaya deteksi awal komplikasi 

dalam kehamilan dan tenaga kesehatan mampu memberikan pelayanan 

ANC sesuai standar prosedur operasional. Disarankan kepada Dinas 

Kesehatan, Puskesmas dan tenaga kesehatan membantu meningkatkan 

pengetahuan terkait kuantitas dan kualitas kunjungan ibu hamil melalui 

kegiatan penyuluhan dan pembentukan kelas ibu hamil, pembinaan 

keluarga dengan komunikasi, informasi dan edukasi, evaluasi jangka 

pendek, agar dapat menentukan perencanaan kegiatan selanjutnya, dan hal 

itu diharapkan dilakukan berulang untuk pengembangan yang optimal, 

sehingga program – program tersebut berjalan efektif untuk mencapai 

tujuan dalam mengurangi angka kematian ibu dan anak akibat komplikasi 

selama kehamilan yang tidak disadari atau yang diacuhkan oleh ibu karena 

kurangnya pengetahuan. 
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