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ABSTRACT 

The United Nations in the Sustainable Development Goals (SDGs) program places 
poverty as its first priority. Poverty will affect the level of human nutritional intake. 
Nutrition will affect the quality of human resources, which affects human productivity. 
The quality of the productive Indonesian people will affect the impact of the 
"demographic bonus" on the success of Indonesia's economic development. 

Stunting is a phenomenon of growth disorders in children under the age of 24 months. 
One of the causes is nutritional intake. Many studies link between poverty and low family 
income to nutrition adequacy. This study aims to examine the relationship between 
indicators of economic development success, namely the economic structure (business 
sector contribution in GRDP), economic growth, economic inequality (Gini Index) and 
Human Development Index (HDI) against stunting prevalence in Indonesia. The analysis 
uses regression analysis methods and correlations with panel data from each province in 
Indonesia from 2015 to 2017. 

This study indicated that economic structure, economic growth, and economic inequality 
had a positive effect on the prevalence of stunting. While HDI does not affect the 
prevalence of stunting. The conclusion is that the success of economic development does 
not fully result in the decreasing prevalence of stunting. There are other factors that are 
more dominant in stunting occurrence.  

Keywords: stunting, indicator of economic development 

 

1. PENDAHULUAN 

 Kemiskinan dan termasuk kekurangan gizi menjadi prioritas pertama 
dalam program Sustainable Development Goals (SDGs) Perserikatan Bangsa-
Bangsa. Karena akan mempengaruhi tingkat kualitas manusia, yang akhirnya akan 
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mempengaruhi produktivitas ekonomi. Indonesia mulai tahun 2017 sudah 
memasuki bonus demografi. Seberapa besar dorongan bonus demografi terhadap 
pembangunan ekonomi akan sangat ditentukan oleh kualitas rakyatnya. 

 Salah satu indikator tingkat kesehatan rakyat adalah prevalensi stunting.  
Stunting terjadi karena adanya hambatan pertumbuhan pada anak usia di bawah 24 
bulan, yang ditandai dengan pendeknya panjang badan bila dibandingkan 
perkembangan usia. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya asupan gizi, sejak 
di dalam kandungan ibunya, sampai pada 24 bulan setelah kelahiran. Hasil Riset 
Kesehatan Dasar (Riskesdas) di Indonesia pada tahun 2010, persentase anak balita 
pendek sebesar 35,6%. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2013 menjadi 
37,2%.  

 Kalimantan Barat yang nilai IPM tahun 2017 berada pada urutan ke-30 
dari seluruh provinsi di Indonesia (BPS, 2018), prevalensi stunting-nya di atas 
rata-rata nasional (Badan Penelitian dan Pengem-bangan Kesehatan, 2013). 
Fenomena bahwa prev alensi stunting pada kelompok masyarakat berpendapatan 
rendah 2,5 kali lebih besar dibandingkan dengan yang berpendapatan tinggi 
(Black et al., 2013). Kemudian hasil penelitian juga membuktikan bahwa ada 
hubungan yang signifikan antara PDRB per kapita dan tingkat kemiskinan 
terhadap stunting di Indonesia (Ulfani, Martianto, & Baliwati, 2011). Ada juga 
penelitian yang berskala kecil, yang menunjukkan hasil bahwa tidak ada 
hubungan antara pendapatan orang tua terhadap kejadian stunting (Ibrahim & 
Faramita, 2014). Namun belum banyak ditemukan penelitian yang mengkaji 
bagaimana hubungan antara ekonomi makro dan keberhasilan pembangunan 
ekonomi terhadap terjadinya stunting. Topik inilah yang menjadi perhatian dalam 
penelitian ini.  

 Transformasi struktural ekonomi, di mana terjadinya perubahan kontribusi 
sektor usaha dalam PDRB (Arsyad, 2010). Perubahan tersebut berarti ada 
kelompok masyarakat pada suatu sektor usaha yang meningkat dan ada yang 
menurun kontribusinya dalam perkembangan PDRB.  Pertumbuhan ekonomi 
bermakna terjadinya peningkatan PDRB (Todaro & Smith, 2011). Semakin 
meningkatnya PDRB yang juga berarti meningkatnya pendapatan dan daya beli 
rakyat, memungkinkan terjadinya peningkatan konsumsi rakyat. Namun bila 
terjadi ketimpangan dalam ekonomi, akan berakibat yang kaya semakin kaya 
sedangkan yang miskin tidak meningkat sebanding dengan pertumbuhan 
ekonomi. Secara umum, keberhasilan pembangunan diukur dengan perubahan 
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Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengukur status komparatif sosio-
ekonomi (Todaro & Smith, 2011). 

 Ada fenomena suatu negara yang perekonomiannya lebih rendah dari pada 
Indonesia, tetapi kejadian stunting-nya lebih rendah, seperti Myanmar stunting-
nya 35 %, dan Vietnam 23 % (MCA-Indonesia, 2013). Berlandaskan pada 
pendapat bahwa perekonomian mempengaruhi kualitas kesehatan (Todaro & 
Smith, 2011), timbul pertanyaan mengapa kejadian stunting di Indonesia terbilang 
tinggi. Apakah kemajuan ekonomi di Indonesia tidak memperbaiki keadaan 
kesehatan rakyatnya ?. Untuk itulah, maka tujuan penelitian ini akan mengkaji 
apakah transformasi struktural, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan ekonomi, dan 
IPM mempengaruhi terjadinya stunting di Indonesia. Hasil penelitian ini akan 
menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam ekonomi pembangunan 
dan ilmu kesehatan masyarakat, mengenai pengaruh dari indikator-indikator 
pembangunan ekonomi terhadap stunting yang merupakan salah satu indikator 
kesehatan rakyat.  

 

2. KAJIAN LITERATUR 

 Modal manusia merupakan faktor yang paling penting dalam 
pembangunan ekonomi. Produktivitas manusia sebagai sumber daya ekonomi, 
sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia. Tingkat kesehatan 
merupakan bagian dari kualitas manusia (Todaro & Smith, 2011). Tinggi badan 
sebagai salah satu pengukur tingkat kesehatan dalam jangka panjang, 
menunjukkan bahwa masyarakat di negara maju mengalami peningkatan 
dibandingkan dengan keadaan dua abad yang lalu (Robert Fogel dalam Todaro & 
Smith, 2011). 

 Stunting merupakan perbedaan panjang bandan yang terjadi dengan yang 
seharusnya pada perkembangan usia bayi, sesuai dengan WHO Child Grwoth 
Standards, perbandingan panjang/tinggi badan di bawah -2 SD dalam kelompok 
usia yang berkaitan (Onis et al., 2008). Stunting dapat merupakan sindrom, yaitu 
suatu kejadian turun temurun pada suatu kelompok masyarakat. Suatu kejadian 
yang merupakan penyimpangan dari yang seharusnya berkembang secara linear. 
Bila gagal tumbuh pada dua tahun pertama, maka akan berakibat menjadi dewasa 
yang pendek. Permasalahan pokok bukanlah hanya pada tinggi badan, tetapi masa 
pertumbuhan spinal dan sel otak terjadi pada masa kehamilan sampai pada usia 
bayi dua tahun (Onis & Branca, 2016). Seorang anak yang stunted, berdampak 
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besar pada perilaku, serta tingkat kecerdasan dan kemampuan kognitif yang 
rendah. Menurut Bank Dunia, setiap perubahan satu persen tinggi badan akan 
menurunkan produktivitas ekonomi sebesar 1,4% (World Bank, 2006). 

 Terjadinya transformasi struktural ekonomi bermakna ada kelompok 
masyarakat pada suatu sektor usaha (primer, sekunder, atau tersier) yang 
mengalami peningkatan atau penurunan dalam komposisi suatu perekonomian 
(Arsyad, 2010). Kelompok yang meningkat berarti mempunyai peluang untuk 
memperbaiki konsumsinya, karena adanya peningkatan daya beli. Pertumbuhan 
ekonomi bermakna adanya peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat 
secara keseluruhan. Artinya, terjadi pula peningkatan kesejahteraan rakyat 
(Todaro & Smith, 2011). Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata akan berakibat 
adanya rakyat yang meningkat perekonomian dan kesejahteraannya, namun ada 
pihak lain yang tidak berubah selaras dengan perkembangan perekonomian. 
Pembangunan secara keseluruhan akan meningkatkan tarap perekonomian, 
kesehatan dan pendidikan rakyat. Ini berarti meningkatkan IPM pada suatu 
masyarakat.  
 Dalam penelitian terdahulu, banyak ditemukan bahwa prevalensi stunting 
di Indonesia tidak berubah sebanding dengan perubahan perekonomian. 
Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA, 2013), menemukan bahwa 
kejadian stunting di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara 
di Asean yang keadaan ekonominya lebih rendah. Dalam skala kecil, ditemukan 
beberapa keadaan yang menunjukkan hubungan antara pendapatan dengan 
kejadian stunting. Ni’mah dan Nadihiroh (2015) menemukan bahwa ada 
hubungan antara tingkat pendapatan keluarga dengan kejadian stunting di 
Puskesmas Tanah Kali Kedinding Surabaya. Demikian pula yang ditemukan oleh  
Ngaisyah (2015) pada kasus di Desa Kanigoro, Kabupaten Gunung Kidul 
Yogyakarta. Namun ada pula penelitian yang menemukan bahwa tidak ada 
hubungan antara pendapatan orang tua dengan kejadian stunting, seperti yang 
diteliti oleh Ibrahim dan Faramita (2015) di Puskesmas Barombong Kota 
Makasar. Pada skala Indonesia, ada penelitian yang menemukan bahwa PDRB per 
kapita berpengaruh terhadap kejadian stunted (Ulfani et al., 2011). Penelitian 
Sudiman (2008) menyimpulkan bahwa stunting merupakan akibat dari kelemahan 
sosial ekonomi dalam jangka panjang sebelumnya. 
 
 Dalam penelitian ini model penelitian adalah : 
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Struktur ekonomi (primer X1,  sekunder X2, tersier X3) menggambarkan 
produktivitas masing-masing sektor usaha yang akan membedakan tingkat 
pendapatan dalam suatu perekonomian. Besar kecilnya pendapatan akan 
mempengaruhi kemampuan konsumsi, yang akan mempengaruhi asupan gizi, dan 
terakhir mempengaruhi kejadian stunting. 
Pertumbuhan ekonomi (X4) merupakan ukuran perubahan besarnya PDRB. 
Semakin besar PDRB berarti pendapatan juga meningkat, yang akan 
mempengaruhi daya beli, kemudian berpengaruh pada tingkat konsumsi dan 
asupan gizi, akhirnya mempengaruhi kejadin stunting. Makin besar pertumbuhan 
ekonomi maka kejadian stunting akan semakin kecil. 
Ketimpangan ekonomi (X5) bermakna ada kelompok masyarakat yang 
pendapatannya meningkat bila terjadi pertumbuhan ekonomi. Namun ada 
kelompok yang perubahannya lebih rendah dari tingkat pertumbuhan ekonomi, 
yang akibatnya konsumsinya tidak meningkat sebanding dengan pertumbuhan 
ekonomi. Bila hal ini terjadi, berarti besarnya pertumbuhan ekonomi tidak akan 
mengurangi kejadian stunting. Makin besar tingkat ketimpangan semakin besar 
pula kejadian stunting. 
Peningkatan IPM (X6) bermakna tingkat kualitas dan kesejahteraan masyarakat 
semakin baik, yang berarti kejadian stunting semakin mengecil. Semakin besar 
IPM semakin kecil kejadian stunting.  
 
Hipotesis : 

1. Terdapat hubungan dan pengaruh yang negatip dan signifikan antara X1, 
X2, X3 dengan Y 

2. Terdapat hubungan dan pengaruh yang negatip dan signifikan antara X4 
dengan Y 

Struktur ekonomi (X1, X2, X3) 

Pertumbuhan ekonomi (X4) 

Ketimpangan ekonomi (X5) 

(X1) 

I P M (X6) 

Stunting 

(Y) 
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3. Terdapat hubungan dan pengaruh yang positip dan signifikan antara X5 
dengan Y 

4. Terdapat hubungan dan pengaruh yang negatip dan signifikan antara X6 
dengan Y 

 

3. METODA PENELITIAN 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian 
di Indonesia yang terbagi pada 34 provinsi. Rentang waktu penelitian antara tahun 
2015 sampai 2017. Penelitian dilakukan pada tahun 2018. Semua data yang 
dipergunakan adalah data sekunder yang bersumber dari BPS dan Kementerian 
Kesehatan Republik Indonesia. Data yang dipergunakan adalah data runut waktu 
pada setiap provinsi di Indonesia yang dikumpulkan menjadi data panel. Data 
diperoleh dengan mengunduh dan mencatat langsung dari publikasi BPS dan 
Kementrian Kesehatan RI. Karena semua data merupakan data sekunder, maka 
definisi seluruh variabel, definisi operasional, dan teknik pengukuran, mengikuti 
yang digunakan oleh instansi yang bersangkutan. 

 Dalam penelitian ini variabel terikat (Y) adalah prevalensi stunting yang 
berupa nilai persentase. Sedangkan variabel bebas adalah persentase kontribusi 
sektor usaha dalam PDRB, persentase pertumbuhan ekonomi, Indeks Gini, dan 
IPM. Untuk mengetahui hubungan antara varibel terikat dengan variabel bebas 
dipergunakan alat analisis regresi ordinary least square (OLS) dan korelasi 
Pearson. Sebelum dianalisis, semua data dilakukan Uji Asumsi Klasik, Uji 
Normalitas, Uji Multikoloneritas, dan Uji Heterokedastitas. 

 Pengujian hipotesis pengaruh struktur ekonomi terhadap prevalensi 
stunting menggunakan model sebagai berikut : 

Y = a1 + b1X1 + c1X2 + d1X3 + e1  . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 

Di mana : 

 Y = prevalensi stunting 

 X1 = persentase kontribusi sektor primer dalam PDRB 

 X2 = persentase kontribusi sektor sekunder dalam PDRB 

 X3 = persentase kontribusi sektor tersier dalam PDRB 

 e1 = error 
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 Bagaimana prevalensi stunting dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, 
Indeks Gini, dan IPM dianalisis dengan model :  

  Y = a2 + b2X4 + e2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (2) 

  Y = a3 + b3X5 + e3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (3) 

  Y = a4 + b4X6 + e4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (4) 

Dimana: 

 Y = prevalensi stunting 

 X4 = persentase Pertumbuhan Ekonomi 

 X5 = Indeks Gini 

 X6 = IPM 

 ei = error 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
4.1. Pembuktian Hipotesis 1 

Hasil analisis model (1) adalah :  

Tabel 1. 
Hasil Analisis Regresi Linear Persentase Kontribusi Sektor Usaha dalam 

PDRB 

Variabel Koef. Regresi t hitung Sig.t Keterangan 
Konstanta  -259,9207    -1,74    0,084               
Usaha primer (X1) 2,590618    1,74    0,085  
Usaha sekunder (X2) 2,582545    1,73    0,086                   
Usaha tersier (X3) 3,597797    2,42    0,017                  signifikan 
R-square 0,9895    
Sig. F 0,0000    

  

Hasil analisis regresi linear di atas dapat dituliskan sebagai berikut: 

Y = -259,9207 + 2,5906X1 + 2,5825X2 + 3,5978X3 + e1 

Koefisien deteriminasi R2 sebesar 0,9895 yang berarti 98,95% variasi 
angka stunting dapat dijelaskan pada variasi persentase kontribusi sektor usaha. 
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Sedangkan sisanya dipengaruhi variabel di luar model tersebut. Nilai uji F 
menunjukkan nilai <0,05 yang berarti bahwa variabel independen X1, X2 dan X3 
memiliki pengaruh signifikan terhadap angka stunting. 

Bila dilihat dari hasil uji korelasi pada Tabel 2, didapatkan masing masing 
sektor baik primer, sekunder maupun terseier memiliki hubungan yang signifikan 
dengan angka stunting di Indonesia. 

Tabel 2.  
Hasil Uji Korelasi Pearson Angka Stunting dengan Persentase Kontribusi 

Sektor Usaha 

Variabel Koefisien Probabilitas Keterangan  
X1 -0,5841*   0,0000 Signifikan 
X2 -0,4556* 0,0000 Signifikan 
X3 0,9946* 0,0000 Signifikan 

 

 Hanya variabel sektor tersier yang mempunyai pengaruh yang positip dan 
signifikan, serta mempunyai korelasi yang sangat kuat dan signifikan dengan 
kejadian stunting. Sedangkan sektor primer dan sekunder tidak mempunyai 
pengaruh yang signifikan dan mempunyai yang hubungan yang negatip dengan 
kejadian stunting. Ini berarti bahwa pada masyarakat yang berusaha di sektor 
tersier, yang sebagai perlambang ekonomi moderen, kejadian stunting sangat 
banyak terjadi. Peningkatan kontribusi sektor tersier justru diikuti pula dengan 
kenaikkan kejadian stunting. Fenomena tersebut berlawanan dengan teori (Todaro 
& Smith, 2011) dan beberapa penelitian terdahulu (Ulfani, Martianto, & Baliwati, 
2011; Ni’mah & Naddhiroh, 2015; Ngaisyah, 2015) yang seharusnya semakin 

besar kontribusi dalam PDRB, semakin meningkat kesehatannya, yang berarti 
prevalensi stunting seharusnya menurun. Namun fakta ini memperkuat beberapa 
penelitian terdahulu (Ibrahim & Faramita, 2014) yang menemukan pendapatan 
tidak berpengaruh terhadap kejadian stunting. 

Sektor primer dan sekunder mempunyai hubungan yang terbalik dengan 
kejadian stunting. Peningkatan kontribusi kedua sektor ini akan menurunkan 
kejadian stunting. Fakta ini sesuai dengan teori dan beberapa penelitian terdahulu. 
Namun hasil analisis menunjukkan pengaruhnya tidak signifikan. 

4.2. Pembuktian Hipotesis 2 

Hasil analisis model (2) adalah :  
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Tabel 3.  
Hasil Analisis Regresi Linear Pertumbuhan Ekonomi 

Variabel  Koefisien Regresi t hitung Sig.t Keterangan 
Konstanta 35,06585    2,940618     0,007                   
Pertumbuhan Ek. (X4) 1,34556    2,76    0,000                         signifikan 
R2 0,0706    
Sig. F 0,0069    

  

Hasil regresi linear di atas dapat dituliskan dalam formula: 

    Y = 35,0659 + 1,3456X4 + e 

Nilai konstanta 35,06585 menggambarkan bahwa angka stunting akan 
mencapai sebesar 35,06585 bila tidak ada pertumbuhan ekonomi. Adanya 
pertumbuhan ekonomi, menyebabkan meningkatnya angka stunting. Berdasarkan 
Tabel 3, signifikansi p value X4 <0,05 yang menunjukkan adanya pengaruh 
signifikan pertumbuhan ekonomi terhadap angka stunting. Koefisien R2 
menujukkan bahwa 7,06 % dari angka stunting yang berada di masyarakat dapat 
dijelaskan oleh kenaikan pertumbuhan ekonomi. Nilai F berada <0,05 
menandakan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi secara simultan memiliki 
pengaruh pada angka stunting. Hasil dari uji korelasi Pearson pada Tabel 4 
menujukkan adanya korelasi positif yang signifikan meskipun korelasinya hanya 
derajat cukup atau rendah. 

Tabel 4.  
Hasil Uji Korelasi Pearson pada PDRB 

Variabel Koefisien Probabilitas Keterangan  
X4 0,2658*   0,0069 Signifikan 

 

 Teori ekonomi (Todaro & Smith, 2011) menggambarkan adanya pengaruh 
yang positip pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan rakyat. Berarti bila 
terjadi pertumbuhan ekonomi, maka kejadian stunting menurun, atau mempunyai 
pengaruh dan hubungan yang negatip. Namun hasil analisis menunjukkan 
kebalikkannya. Melihat angka R2 yang hanya 7%, dan nilai koefisien korelasi 
yang hanya 0,2658, dapatlah dipahami bahwa ada faktor-faktor lain yang lebih 
besar pengaruhnya. 
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4.3. Pembuktian Hipotesis 3 

Hasil analisis model (3) adalah:  

Tabel 5.  
Hasil Analisis Regresi Linear Indeks Gini 

Variabel  Koefisien Regresi t hitung Sig.t keterangan 
Konstanta 10,39852    0,83    0,407                          
Indeks GINI 
(X5) 

88,82966    2,58 0,011                  signifikan 

R2 0,0623    
Sig. F 0,0114    

 

Dari hasil analisis dapat diketahui bahwa ketimpangan ekonomi memiliki 
pengaruh signifikan pada angka stunting. Ketimpangan ekonomi di masyarakat 
juga dapat menjelaskan sebanyak 6,23 % dari keseluruhan kejadian stunting. 
Model hubungan Indeks Gini dan stunting dapat dijelaskan dengan formula 
berikut : 

    Y = 10,3985 + 88,8297X5 + e 

Ketimpangan ekonomi juga memiliki pengaruh positif pada angka 
kejadian stunting meskipun hubungannya sangat lemah.  

Tabel 6.  
Hasil Uji Korelasi Pearson pada Indeks Gini 

Variabel Koefisien Probabilitas Keterangan  

X5 0,2495*   0,0114 Signifikan 

 

 Dari hasil analisis membuktikan bahwa semakin tinggi tingkat 
ketimpangan ekonomi, maka akan semakin meningkat pula kejadian stunting. 
Fakta tersebut menambah keyakinan bahwa ketimpangan ekonomi akan membuat 
keadaan semakin tidak baik, termasuk dalam perekonomian. Ketimpangan dapat 
menghambat pembangunan ekonomi, mengurangi produktivitas dan efisiensi 
ekonomi (Todaro & Smit, 2011). Pengaruh ketimpangan terhadap kejadian 
stunting tidaklah besar, hanya 6,23%, dan hubungannya juga tidak kuat. Artinya 
ada faktor-faktor lain yang lebih besar mempengaruhi terjadinya stunting. 
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4.4. Pembuktian Hipotesis 4 

Hasil analisis model (4) adalah :  

Tabel 7.  
Hasil Analisis Regresi Linear IPM 

Variabel  Koefisien Regresi t hitung Sig.t Keterangan 
Konstanta 32,28356    2,84    0,005                          
IPM (X6) 0,1454351    0,89    0,374                  Tidak 

signifikan 
R2 0,0079    
Sig. F 0,3736    

 

Model regresinya dapat ditulis : 

    Y = 32,2836 + 0,14547X6 + e 

Hasil analisis korelasi sebagai berikut: 

Tabel 8.  
Hasil Uji Korelasi Pearson dengan IPM 

Variabel Koefisien Probabilitas Keterangan  

X6 0,0890    0,3736 Tidak signifikan 

 

Dari hasil analisis pada Tabel 7 dan 8, dapat dilihat bahwa angka IPM 
tidak mempunyai pengaruh dan  hubungan yang signifikan dengan prevalensi 
stunting di masyarakat Indonesia. Simpulan tersebut ditunjukkan dengan t hitung 
dan Uji F pada analisis regresi yang tidak signifikan, ditambah probabilitas pada 
analisis korelasi juga tidak signifikan. Hasil analisis tersebut menunjukkan, bahwa 
perubahan IPM yang sesungguhnya mengindikasikan perubahan kualitas manusia 
pada aspek ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, tidaklah dapat mengubah 
kejadian stunting pada rakyat Indonesia. Simpulan ini juga mengisyaratkan bahwa 
ada faktor-faktor lain yang berpengaruh.  

 

5. SIMPULAN 
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Indikator keberhasilan pembangunan ekonomi tidak dominan 
mempengaruhi kejadian stunting di Indonesia. Ada faktor-faktor lain yang 
berpengaruh lebih besar menjadi penyebab prevalensi stunting. Dengan demikian, 
upaya pembangunan ekonomi tidaklah dapat dijadikan sebagai kebijakan utama 
yang secara langsung dapat untuk menurunkan kejadian stunting di Indonesia. 

Kajian mengenai pengaruh transformasi struktural terhadap kejadian 
stunting dapat diperdalam dengan melihat pengaruh per sektor usaha dengan 
menggunakan nilai nominal (Rupiah) masing-masing. 
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