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Abstrak 
Stunting pada 1000 hari pertama kehidupan disebabkan oleh multifaktor, salah satunya 
disebabkan oleh asupan zat gizi mikro dan defisiensi besi. Penelitian ini bertujuan untuk 
menganalisis asupan zat gizi mikro, defisiensi besi dan stunting pada anak usia   6-23 bulan. 
Penelitian dilakukan pada 3 kecamatan di Kabupaten Aceh Besar menggunakan desain cross-
sectional terhadap 257 anak usia 6-23 bulan yang diambil secara cluster random sampling. 
Asupan zat gizi mikro dikumpulkan dengan metode 24-hours recall dianalisis dengan 
software Nutrisurvey, stunting dianalisis dengan indeks PB/U, serum ferritin, CRP dan AGP 
ditentukan dengan metode enzime-linked Immunoassay, untuk mengetahui perbedaan 
asupan zat gizi dilakukan uji-t independen, sedangkan untuk mengetahui pengaruh defisiensi 
terhadap stunting dengan uji ANCOVA pada tingkat kepercayaan 95%. Rata-rata kadar serum 
ferritin 23,9±23,1 µ/L dengan prevalensi defisiensi besi 36,2% rerata nilai skor-Z  indeks PB/U 
adalah, -1,17±1,17 dengan prevalensi stunting 19.1%. Asupan energi, protein, vitamin B1, 
B12, vitamin C, calcium, zat besi dan zink lebih rendah pada anak yang menderita defisiensi 
(p<0.01) dan terdapat perbedaan signifikan nilai skor-Z antara anak yang menderita 
defisiensi dengan anak yang normal (P = 0.02), hasil analisis ANCOVA menunjukkan status 
defisiensi besi mempengaruhi nilai z-skor (PB/U) anak (r2 = 0.221, P = 0.005) artinya 22,1% 
kejadian stunting dipengaruhi oleh defisiensi besi. Asupan gizi mikro dan nilai z-skor PB/U 
anak yang menderita defisiensi lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tidak 
menderita defisiensi besi,  perlu dilakukan intervensi peningkatan asupan zat gizi mikro dan 
penanggulangan defisiensi besi pada anak usia 6-23 bulan untuk mencegah stunting.  
 

Kata kunci:  Anak usia 6-23 bulan,  defisiensi besi, stunting, zat gizi mikro 
 

1. Pendahuluan 

Stunting adalah masalah gizi kronis yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan 

lebih pendek dibandingkan anak normal pada umur tertentu, stunting dibedakan menjadi 2 

kategori berdasarkan tingkat keparahan, yaitu stunting (pendek) yang ditandai dengan nilai 

z-skor indeks panjang badan menurut umur (PB/U) <-2 SD dan severely stunting (sangat 

pendek) dengan nilai z-skor <-3 SD (TNPK, 2017).   
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Hasil Riskesdas menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia masih sangat tinggi, 

yaitu 35,6%  pada tahun 2010 dan 37.2% pada tahun 2013. Provinsi Aceh merupakan salah 

satu  provinsi dengan angka stunting  jauh lebih tinggi, yaitu 44,6%  pada tahun 2007 dan 

38,9%  pada tahun 2010 serta 41.5% pada tahun 2013 (Kemkes RI 2010 dan Kemkes RI 

2013).  

Stunting pada anak disebabkan oleh kekurangan gizi kronis yang terjadi sejak dalam 

kandungan (janin) dan awal usia kehidupan setelah lahir yang secara langsung disebabkan 

kekurangan asupan gizi makro dan mikro. Defisiensi besi merupakan salah satu bentuk 

defisiensi gizi mikro pada balita yang berdampak pada gangguan pertumbuhan dan 

perkembangan kognitif (WHO, 2016).  

Prevalensi defisiensi dan anemia di pada anak merupakan salah satu permasalahan 

kesehatan masyarakat, hasil studi SEANUT di Indonesia didapatkan 29,7% anak usia 1 

sampai 2,9 tahun menderita defisiensi besi (Ernawati dkk. 2013). Hasil studi Word Vision 

Indonesia (2010) di Aceh prevalensi anemia pada balita sangat tinggi, yaitu 67,8 %. Hasil 

penelitian lain oleh Ahmad dkk. (2010) di Kecamatan Darul Imarah Aceh Besar pada anak 

usia 6-23 bulan juga sangat tinggi, yaitu 78,3 persen. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis asupan energi, protein dan zat gizi mikro (vitamin B1, B12, vitamin C, kalsium, 

asam folat, zat besi dan zink), defisiensi besi dan stunting pada anak usia 6-23 bulan di Aceh.  

2. Bahan dan metode 

Penelitian ini menggunakan desain cross-sectional study, dilakukan pada tiga 

kecamatan, yaitu di Kecamatan Lhoknga, Leupung dan Lhong di Kabupaten Aceh Besar, 

dilaksanakan pada bulan Agustus sampai September 2011. Populasi penelitian adalah 

seluruh anak usia 6-23 bulan dan subjek penelitian ditentukan dengan kriteria inklusi, yaitu 

1) Anak usia 6-23 bulan, 2) Tidak sedang dalam keadaan sakit atau menderita kelainan 
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bawaan (ditetapkan berdasarkan pemeriksaan kesehatan), 3) Ibu/orang tua memberi izin 

(inform consent). Jumlah sampel adalah sebesar 257 anak ditentukan dengan rumus sampel 

survei Lemeshow (1990) dan mempertimbangkan design effect. Pengambilan subjek 

dilakukan dengan metode cluster random sampling, jumlah subjek dari setiap klaster 

ditentukan secara proporsional berdasarkan jumlah populasi. Data asupan gizi mikro 

meliputi; Vitamin A, B1, B12, vitamin C, kalsium, zat besi dan zink dari makanan pendamping 

ASI (MP-ASI) dikumpulkan dengan 24-hour recall method, kadar serum ferritin (SF),                

C-reactive protein (CRP) dan AGP dengan metode Enzime-Linked Immunoassay (ELISA), Berat 

badan dan panjang badan dengan metode antropometri. Status besi ditentukan berdasarkan 

cut off serum ferritin (SF) <12µg/l (WHO 2017) dengan penyesuaian dengan hasil CRP dan 

AGP.  Asupan zat gizi di analisis menggunakan Software Nutrisurvey selanjutnya dianalisis 

rata-rata dan diklasifikasikan berdasarkan angka kecukupan gizi yang dianjurkan (% AKG) 

(Kemkes RI 2014), sedangkan data status gizi (indek PB/U, BB/U dan BB/PB) dianalisis 

dengan software WHO-Antro 2007, kemudian dianalisis rata-rata nilai skor-Z dan 

diklasifikasikan menjadi stunting, underweight dan wasting dengan cut of nilai skor-Z <-2SD 

(WHO 2007). Analisis data menggunakan uji independent t-test, sedangkan analisis faktor 

secara multivariate dilakukan dengan uji ANCOVA pada tingkat kepercayaan 95 persen 

(=0,05). Ethical Approval peneitian dari Komisi Etik Penelitian Kesehatan Badan Penelitian 

dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI Jakarta Nomor KE.01.07/EC/467/2011 Tanggal 

29 Juli 2011 

3. Hasil dan Pembahasan 

a. Karakteristik subjek dan sosio-demografi keluarga 

Hasil penelitian sebagian besar 75,1% subjek berumur 12-23 bulan dan mempunyai 

jenis kelamin perempuan (54,9%), sedangkan menurut urutan anak ke dalam keluarga 
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sebagian besar merupakan anak ke 1-2, yaitu 89,9%. Sebagian besar ibu (responden) 

berumur antara 20-35 tahun (52.5%), tingkat pendidikan SLTA (45,5%), mempunyai anggota 

keluarga 4 orang (64,4%) dan bekerja sebagai Ibu Rumah tangga (IRT), yaitu 89,5%. 

b. Asupan energi, protein dan zat gizi mikro  

Hasil penelitian (Tabel 1) menunjukkan terdapat perbedaan signifikan rata-rata asupan 

dan tingkat kecukupan energi, protein dan zat gizi mikro pada anak usia 12-23 bulan lebih 

tinggi dibandingkan dengan anak usia 6-11 bulan (p<0,05 dan p<0,01) kecuali rata-rata 

asupan vitamin A (p>0,05), akan tetapi persentase tingkat kecukupan energi masih jauh dari 

tingkat kecukupan yang dianjurkan, yaitu 45,63% pada anak usia 6-11 bulan dan 65,91% 

pada anak usia 12-23 bulan, sementara tingkat asupan protein terutama pada usia 6-11 

bulan masih terpenuhi hanya setengah dari tingkat kebutuhan (57,75%AKG) tetapi pada 

anak usia 12-23 bulan sudah mendekati AKG, yaitu 99,49%. Sementara tingkat asupan zat 

gizi mikro sebagian besar masih jauh berada dibawah AKG, pada anak usia 6-11 bulan 

tingkat asupan vitamin C, Kalsium, zat besi dan zink dari makanan masih sangat rendah, 

yaitu 35,09% AKG, 37,02% AKG, 23,48% AKG dan 19,93% AKG, sementara pada anak usia 12-

23 bulan yang sangat rendah yaitu zat besi (53,02% AKG) dan zink (34,14% AKG), sedangkan 

tingkat asupan vitamin A baik pada anak usia 6-11 bulan dan 12-23 bulan rata-rata sudah 

melebihi tingkat kecukupan yang dianjurkan (>100% AKG).  

Tingkat asupan zat gizi mikro terutama zat besi, zink pada penelitian ini lebih rendah 

dibandingkan hasil studi Sumedi dan Sanjaya (2015) pada anak usia 6-23 bulan di Indonesia,  

dimana tingkat asupan zat besi dan zink sudah lebih tinggi, yaitu 60,3% AKG (zat besi), 41,0% 

AKG (zink), akan tetapi tingkat asupan vitamin A lebih rendah dari hasil penelitian ini  (74,6% 

AKG). Hasil Studi Diet Total (SDT) 2014 juga menggambarkan tingkat asupan anak balita di 
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Aceh masih rendah dimana 24,7%  mempunyai tingkat asupan protein rendah dan 60,4% 

mempunyai asupan energi kurang dari AKG (Kartono dkk. 2014).  

Rendahnya tingkat asupan zat gizi mikro pada anak dapat disebabkan masih 

rendahnya kualitas praktik pemberian MP-ASI, sementara kontribusi energi dan zat gizi dari 

ASI semakin kecil sesuai pertambahan umur anak. Kontribusi energi dan zat gizi dari ASI 

setelah 6 bulan berkisar 35%, protein 55% dan zat besi hanya 5%, sedangkan vitamin A 

±80% masih sebagian besar dapat dipenuhi dari ASI (WHO 2004 dan Direktorat BGM 2010). 

Tabel 1. Asupan energi, protein dan zat gizi mikro dari MP-ASI pada anak usia 6-23 bulan 
Rata-rata asupan  

dan % AKG 
Umur subjek p 

6-23 bulan Usia 6-11 bulan Usia 12-23 bulan 

Rata-rata asupan (X±SE)     
Energi (kkal) 608,55±21,47 456,30±40,91 859,04±24,15 0,000* 
Protein (gr) 22,27±0,89 14,42±1,52 24,87±1,01 0,000* 
Vitamin A (µg) 344,85±28,97 304,43±72,21 358,26±30,32 0,423 
Vitamin B1 (mg) 0,25±0,01 0,17±0,01 0,28±0,01 0,000** 
Bitamin B12 (mg) 0,39±0,02 0,31±0,04 0,43±0,02 0,020* 
Vitamin B6 (mg) 0,37±0,01 0,30±0,03 0,40±0,01 0,005** 
Vitamin C (mg) 21,74±1,67 14,03±2,33 24,31±2,05 0,008** 
Kalsium (mg) 276,2±23,61 279,37±34,92 402,30±28,95 0,026* 
Zat besi (mg) 3,65±0,25 1,87±0,29 4,24±0,31 0,000** 
Zink (mg) 2,51±0,12 1,63±0,19 2,80±0,14 0,000** 

Persen (%) AKG     
Energi  60,85±2,14 45,63±4,09 65,91±2,41 0,000** 
Protein  89,10±3,58 57,75±6,08 99,49±4,06 0,000** 
Vitamin A  172,45±14,48 152,24±36,10 179,15±15,16 0,423 
Vitamin B1 51,67±2,33 35,93±3,56 56,89±2,77 0,000** 

Bitamin B12  79,37±4,33 61,87±8,30 85,18±5,02 0,021* 
Vitamin B6  75,17±3,09 60,00±7,00 80,20±3,34 0,005** 
Vitamin C  54,39±4,18 35,09±5,82 60,79±5,14 0,008** 
Kalsium  55,24±4,72 37,02±6,98 61,28±5,79 0,026* 
Zat besi  45,66±3,15 23,48±3,70 53,02±3,88 0,000** 
Zink  30,61±1,46 19,93±2,32 34,14±1,71 0,000** 

 
c. Defisiensi besi  

Hasil penelitian (Tabel 2) didapatkan rata-rata kadar serum ferritin (SF) rata-rata 

23,91±23,91 µg/L.  Prevalensi defisiensi besi pada anak usia 6-23 bulan sangat tinggi, yaitu 

36,2%, prevalensi lebih tinggi pada anak laki-laki (38.8%), serta lebih tinggi pada anak 

berumur 12-23 bulan (58.0%).  
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Tabel 2. Rata-rata serum ferritin dan prevalensi defisiensi besi  
Serum feritin (SF) dan defisiensi besi Rata-rata±SD 

Kadar Serum ferritin *)  
Serum Ferritin (µg/l) 23.91±23.09 
CRP (µg/l) 2.64±7.85 
AGP (µg/l) 83.71±30.83 

Prevalensi defisiensi besi**)  

Prevalensi defisiensi besi n(%) 93 (36,2) 
Laki-laki n (%) 45 (38,8) 
Perempuan n (%) 47 (33,3) 
Anak usia 6-11 bulan n (%) 26 (40,6) 
Anak usia 12-23 bulan n (%) 112 (58,0) 

*)
  satuan µg/L 

**) 
status besi ditentukan berdasarkan cut of 12 µg/L (WHO 2017)  

 
Hasil studi di berbagai negara di dunia juga menunjukkan prevalensi defisiensi besi 

masih menjadi masalah kesehatan pada anak usia 6-23 bulan antara lain di Vietnam 12,9% 

(Laillou dkk. 2012), di New Zealand 18,6% anak menderita deplesi simpanan besi (Soh dkk. 

2004) dan di Korea 23,6% anak menderita defisiensi sangat berat (Joo dkk. 2016). Defisiensi 

besi pada anak usia 6-23 bulan terutama pada usia 12-23 bulan dapat disebabkan oleh 

tingkat asupan zat besi, vitamin A, folat dan zink yang rendah dari makanan (WHO 2017), 

hasil penelitian ini (Tabel 2) didapatkan rata-rata tingkat asupan zat besi, zink sangat rendah 

(<50% AKG). 

Tingginya prevalensi defisiensi pada anak usia 12-23 bulan dapat disebabkan oleh 

meningkatnya kebutuhan zat besi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak (WHO, 

2017), terjadi peningkatan kebutuhan zat besi pada anak usia 6-11 bulan adalah 8 mg/hari 

dan pada usia 1-3 tahun menjadi 9 mg/hari (Kemkes RI 2014), sementara kontribusi ASI 

hanya 5% dari kebutuhan zat besi anak (WHO 2004), sehingga diperlukan asupan zat besi 

yang cukup dari MP-ASI. Permasalahannya adalah praktik pemberian MP-ASI pada anak usia 

6-23 bulan umumnya di negara berkembang masih rendah (WHO 2015).  

d. Prevalensi Stunting, wasting dan underweight 

Hasil analisis nilai skor-Z dan status gizi (Tabel 3), didapatkan rata-rata nilai skor-Z 



7 

 

indeks BB/U adalah -1,17±1,17, indek PB/U -0,74±1,76 dan indek BB/PB adalah -1,07±1,34. 

Rata-rata nilai z-skor indeks PB/U anak usia 6-11 bulan lebih baik dibandingkan anak usia 12-

23 bulan (P=0,001). Prevalensi gizi kurang, kurus dan anak pendek sangat tinggi, yaitu 26,8%, 

26,1% dan 19,1%, ada kecenderungan pada usia 12-23 bulan prevalensi masalah gizi kurang 

lebih tinggi dibandingkan anak usia 6-11 bulan, terdapat perbedaan yang signifikan 

prevalensi wasting (P=0,016) antara anak usia 6-11 dengan 12-23 bulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan kejadian stunting pada anak usia 6-23 bulan di Aceh 

sudah tinggi sejak usia dini, tingginya prevalensi stunting  pada usia dini menunjukkan 

masalah kekurangan gizi telah terjadi dalam rentang waktu yang panjang (kronis) sejak usia 

1000 hari pertama kehidupan, yaitu akibat kekurangan gizi yang terjadi sejak dalam 

kandungan, kekurangan gizi saat lahir dan usia 0-24 bulan (Prendergast dan Humphrey 

2014).  

Tabel 3.  Rata-rata Nilai Skor-Z dan status gizi berdasarkan indeks BB/U, PB/U dan BB/PB  
 

Nilai skor-Z dan 
status gizi 

Usia 6-23 bulan 
 

Usia 6-11 bulan 12-23 bulan 
 

p 

Skor-Z (Rerata±SD)     
BB/U -1,17 ± 1,17 -0,93±1,16 -1,26±1,16 0,113 
BB/PB -1,07 ± 1,34 -1,30±1,56 -0.99±1,26 0,055 
PB/U -0,74 ± 1,76 0,31±2,45 -1,09±1,29 0.001** 

Status Gizi  n(%)     
Underweight 69 (26,8) 15 (23,4) 54 (28,0) 0,477 
Wasting 67 (26.1) 24 (37,5) 43 (22,3) 0,016* 
Stunting 49 (19,1) 8 (12,5) 41 (21,2) 0,123 

* signifikan pada p<0,01 dan ** signifikan pada p<0,05 

e. Pengaruh defisiensi besi terhadap stunting 

Hasil penelitian (Table 4), terdapat perbedaan signifikan rata-rata nilai skor-Z indeks 

PB/U anak baduta yang menderita defisiensi besi lebih dengan anak baduta yang tidak 

defisiensi besi (P=0,022), hasil ini menunjukkan ada kaitan antara defisiensi zat besi dengan 

pertumbuhan anak terutama pertumbuhan linier yang dapat dilihat dari indeks PB/U. Hasil 
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analisis covarians (ANCOVA) untuk mengetahui pengaruh defisiensi besi terhadap stunting 

dengan mengontrol variabel umur, jenis kelamin, kadar haemoglobin dan asupan  energi, 

protein dan zat gizi mikro (vitamin A, B1, B12, B6, Vitamin C, Kalsium, Magnesium, zat besi 

dan zink) didapatkan ada pengaruh signifikan defisiensi besi terhadap nilai skor-Z indeks 

PB/U (stunting) dengan nilai r2 =0,211 dan p=0,027, artinya 22,1% nilai z-skor indeks PB/U 

dipengaruhi oleh status besi. Sedangkan variabel confounding yang secara simultan 

mempengaruhi status gizi (PB/U) adalah umur anak (p=0,000), dan asupan kalsium 

(p=0,014). 

Tabel 4.  Rata-rata nilai z-skor indek BB/U, BB/PB dan indeks PB/U menurut status besi  
 

Indeks 
Antropometri 

Status Besi N skor-Z 
(rerata±SD) 

Perbedaan 
skor-Z (delta) 

p 

BB/U Defisiensi Besi 92 -0,93±1,71 0,28 0,063 
Normal  165 -0,41±1,83   

PB/U Defisiensi Besi 92 -0,99±1,11 0,52 0,022* 
Normal 165 -1,28±1,19  

BB/PB Defisiensi Besi 92 -1,08±1,40 0,05 0,773 
Normal 165 -1,03±1,24   

*) signifikan (p<0,05) 
 
Dampak defisiensi besi terhadap pertumbuhan dapat dilihat dari fungsi dan peran zat 

besi dalam tubuh, zat besi merupakan zat esensial yang disimpan dalam tubuh  hati dalam 

bentuk ferritin dan hemosiderin, dibutuhkan oleh semua jaringan tubuh anak dalam masa 

pertumbuhan. Zat besi bersaman adenosin triphosphate dan iron-sulfure cluster berperan 

dalam metabolisme energi di mithokondria dan meregulasi protein untuk mengontrol 

translasi RNA-messenger dan berhubungan dengan kapasitas oksidative mitokhondria yang 

berpengaruh pada pertumbuhan sel (Rouault 2006, Galy dkk. 2010 dan Zhang dkk. 2014).  

Mekanisme pengaruh defisiensi besi terhadap pertumbuhan diawali dari  terjadinya anemia, 

anemia menyebabkan kondisi hypocxic di dalam hepatocytes yang menyebabkan 

terhambatnya protein sintesis di hati akibat terjadinya kekurangan oksigen (hipoxia), 
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kekurangan oksigen dapat menghambat aktivitas insuline-like growth faktor-1 (IGF-1) 

melalui peningkatan IGF binding protein (IGBP-1) terutama phosphorylated IGFBP-1 yang 

dapat menghambat aktivitas IGF-1 sehingga proses proliferasi sel juga terganggu yang pada 

akhirnya menyebabkan gangguan proses pertumbuhan (Preedy dkk. 1985, Kajimura  dkk. 

2005, Tsunawaki dkk. 2013).  

Hasil penelitian ini menunjukkan asupan zat gizi mikro pada anak usia 6-23 bulan 

masih berada dibawah angka kecukupan gizi yang dianjurkan (AKG), akan tetapi asupan 

energi dan zat gizi mikro pada penelitian ini hanya dianalisis dari makanan pendamping ASI, 

sementara seberapa besar asupan zat gizi dari ASI tidak dianalisis, artinya jika anak diberikan 

ASI dan melanjutkannya sampai usia 2 tahun dapat berkontribusi terhadap pemenuhan 

kecukupan gizi. Namun demikian ketersediaan zat gizi dari ASI semakin menurun jika 

dibandingkan dengan kebutuhan anak, sehingga asupan dari MP-ASI berkontribusi besar 

terhadap pemenuhan kecukupan zat gizi. Dewey dkk. (2007) menyatakan dibutuhkan 9.3 

mg/hari zat besi untuk anak usia 6-11 bulan dan 5.8 mg untuk anak usia 12-23 bulan, 

sementara ketersediaan zat besi dari ASI hanya 0.2 mg/hari, sehingga masih dibutuhkan dari 

makanan sekitar 9-10 mg/hari pada usia 6-8 bulan dan 5-7 mg/hari pada usia 12-24 bulan. 

Stunting juga dapat disebabkan oleh faktor selain asupan zat gizi antara lain status gizi anak 

saat dalam kandungan,  saat setelah lahir dan faktor penyakit infeksi dan kelainan genetik 

yang dalam penelitian ini tidak dilakukan analisis, sehingga anak yang asupan gizi makro dan 

mikro cukup dapat saja menderita stunting bila terpapar faktor risiko lainnya.  

4. Kesimpulan 

Asupan zat gizi mikro terutama vitamin C, kalsium, zat besi dan zink masih sangat 

rendah, sementara prevalensi defisiensi dan stunting  sangat tinggi. Defisiensi berpengaruh 

22,1% terhadap kejadian stunting pada anak usia 6-23 bulan. Perlu dilakukan program 
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penanggulangan defisiensi besi melalui peningkatan asupan zat gizi mikro terutama zat besi, 

zink, kalsium dan vitamin C untuk mencegah terjadinya stunting pada anak usia 6-23 bulan.  
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Terima kasih peneliti sampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Aceh dan Kepala 

Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Besar. Kepada seluruh kader Posyandu yang telah 

membantu lancarnya pelaksanaan penelitian ini, seluruh enumerator dari Program studi D4 

Gizi Poltekkes Kemenkes Aceh.  

Daftar Pustaka 

Ahmad, A., Zulfah, S., Wagustina, S. (2014). Iron deficiency and anemia among under-two-years-old-
children (6-23 months) in Aceh Besar District. Gizi Indon. 37(1):63-70. 

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. (2013). Laporan Riset Kesehatan Dasar tahun 2013. 
Jakarta: Balitbangkes Kemenkes RI. 

Chhagan, M.K., Broeck, J.V., Luabeya, K.K.A., Mpontshane, N., Tomkins, A., and Bennish, M.L. (2010) 
Effecton longitudinal growth and anemia of zinc or multiple micronutrients added to vitamin 
A: arandomized controlled trial in children aged 6-24months. BMC Public Health 10:145 

Direktorat Bina Gizi Masyarakat. (2010). Modul Pelatihan Konseling MP-ASI (Panduan Peserta). 
Jakarta: Direktorat Bina Gizi Masyarakat Kemkes RI. 

Ernawati, F., Sandjaja, Soekatri, M.Y.E. (2013). Status vitamin A dan zat besi anak Indonesia. Gizi 
Indon 2013, 36(2):123-130. 

Galy, B., Ferring-Appel, D., Sauer, S.W., Kaden, S., Lyoumi, S., Puy, H.(2010). Iron regulatory proteins 
secure mitochondrial iron sufficiency and function. Cell Metab. 2010;12:194–201 

Joo, E. Y., Kim, K. Y., Kim, D. H., Lee, J.-E., & Kim, S. K. (2016). Iron deficiency anemia in infants and 
toddlers. Blood research, 51(4), 268-273. 

Kajimura, S., Aida, K., Duan, C. (2005). Insulin-like growth factor-binding protein-1 (IGFBP-1) mediates 
hypoxia-induced embryonic growth and developmental retardation. Proc Natl Acad Sci U S 
A ;102:1240-5.  

Kartono D, Hermina, Faatih M. 2014. Buku Studi Diet Total: Survei Konsumsi Makanan Individu 
Provinsi Aceh 2014. Jakarta: Balitbangkes RI. 

Kementerian Kesehatan RI. (2014). Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan (AKG). Jakarta: Kemkes RI,  
Lemeshow, S., Hosmer, D.W., Klar, J., Lwanga, S.K. (1990). Adequacy Sample Size in Health Studies. 

WHO, John Wiley & Sons Ltd. 
Laillou, A., Pham, T.V., Tran, N.T., Le, H.T., Wieringa, F. (2012). Micronutrient Deficits Are Still Public 

Health Issues among Women and Young Children in Vietnam. PLoS ONE 7(4): e34906.  
Preedy, V.R., Smith, D.M., Sugden, P.H. (1985). The effects of 6 hours of hypoxia on protein synthesis 

in rat tissues in vivo and in vitro. Biochem J;228:179-85 
Prendergast, A. J., & Humphrey, J. H. (2014). The stunting syndrome in developing countries. 

Paediatrics and International Child Health, 34(4), 250-265.  
Rouault, T. A. (2006). The role of iron regulatory proteins in mammalian iron homeostasis and 

disease. [Perspective]. Nature Chemical Biology, 2, 406.  
Stewart, C.P., Iannotti, L., Dewey, K.G., Michaelsen, K.F., Onyango, A.W. (2013). Contextualising 

complementary feeding in a broader framework for stunting prevention.Maternal and Child 
Nutrition. 9 (Suppl.2):27–45. 



11 

 

Sumedi, E., dan Sandjaja. 2015. Low iron, Vitamin A, and Zinc intake of 6-23-Month-old Indonesian 
Children. Penel Gizi Makan. 38(2):167-175 

Soh, P., Ferguson, E.L., McKenzie, J.E., Homs, M.Y.V,. and Gibson, R.S. (2004). Iron deficiency and risk 
factors for lower iron stores in 6–24-month-old New Zealanders. European Journal of Clinical 
Nutrition. 58: 71–79. 

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNPK). (2017). 100 Kabupaten/Kota prioritas 
untuk Intervensi anak Kerdil (Stunting). Jakarta: Sekretriat Wakil Presiden RI. 

Tsunawaki, T., Sakai, K., Momomura, M., Wachi, Y., Matsuzawa, Y., Iwashita, M. (2013). Hypoxia 
alters phosphorylation status of insulin-like growth factor (IGF)-binding protein-1 and 
attenuates biological activities of IGF-I in HepG2 cell cultures. J Obstet Gynaecol Res; 
39:1367-73.    

World Health Organization. (2015). Infant and young child feeding. [Cited: 2015/01/14]; Available 
from: http://www.who.int/mediacentre/ factsheets/fs342/en/. 

WHO (2004).  Complementary Feeding Counselling: a training course Participant’s Manual. Geneva: 
WHO.  

WHO (2011). Serum ferritin concentrations for the assessment of iron status and iron deficiency in 
populations. Vitamin and Mineral Nutrition Information System. Geneva, World Health 
Organization,2011(WHO/NMH/NHD/MNM/11.2). *Cited:2017/12/20+; Available from: 
http://www.who.int/vmnis/indicators/ serum_ferritin.pdf. 

World Health Organization. (2017). Nutritional anaemias: tools for effective prevention and control. 
Geneva: World Health Organization. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.  

World Health Organization. (2016). Guideline: Daily iron supplementation in infants and children. 
Geneva: World Health Organization. 

Word Vision Indonesia. (2010). Strategi Kesehatan 2008-2011 (saat ini dan  kedepan). Makalah 
Diskusi Panel dan Workshop Anemia; Banda Aceh: WVI. 

Zhang, D.L., Ghosh, M.C., Rouault, T.A. (2014). The physiological functions of iron regulatory proteins 
in iron homeostasis – An update. Front Pharmacol; 5;124 

 
 

http://www.who.int/mediacentre/%20factsheets/fs342/en/
http://www.who.int/vmnis/indicators/%20serum_ferritin

