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KataPengantar

ua puluh tahun belakangan ini, obesitas menjadi masalah

di dunia. Dahulu, angka kejadian obesitas tinggi di negara

Barat, tetapi dengan semakin majunya perekonomian

dan perubahan gaya hidup, obesitas menjadi masalah yang harus

diperhatikan di negara sedang berkembang seperti di lndonesia.

Obesitas pada anak telah mengalami peningkatan dari tahun ke

tahun. Obesitas tidak hanya berdampak buruk pada kesehatan

fisik dan mental anak saat ini, melainkan juga memberi dampak
yang negatif pada kesehatan di masa dewasa.

Selain sindrom metabolik, penyakit jantung, dislipidemia, mau-
pun diabetes, obesitas dapat menyebabkan gangguan psikis pada

anak dan beban ekonomi di suatu negara. Faktor genetik, faktor
lingkungan dan budaya yang memengaruhl gaya hidup dan pola

makan seorang anak menentukan terjadinya obesitas. Buku ini
diharapkan dapat menambah pengetahuan pada masyarakat
mengenai obesitas pada anak sebagai langkah pencegahan

terhadap obesitas, atau setidaknya dapat mencegah komplikasi
jangka panjang paila anak yang sudah menderita obesitas.

Surabaya, Februari 2018
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lrwanto

besitas merupakan salah satu masalah kesehatan ma-

syarakat di dunia saat ini, termasuk di negara ber-

p penghasilan rendah dan menengah. obesitas sering-

kali terjadi di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan. Pada

obesitas, terjadi akumulasi kelebihan lemaktubuh dan merupakan

manifestasi fisik dari kelebihan energi kronis yang mempunyai

dampakpadakesehatan.Dampakpadakesehatantersebut,
antara lain penyakit sindrom metabolik, kardiovascular, diabetes

tipe2,mata,komplikasipadaginjal,penyakitnonalcoholicfotty
liver, obstructive sleep opnea, polycystic ovarian syndrome'

infertilitas, asma, sistem muskuloskeletal, kanker, dan kematian

dini.8o,142 Tak hanya pada kesehatan fisik, obesitas dapat pula

memengaruhi kesehatan psikiatri dan psikologi pada anak'128

Studi lain menyebutkan bahwa terdapat hubungan antara

obesitasdanAutismspectrumDisorder(ASD).Prevalensi
obesitas l_,84 kali lipat lebih banyak pada anak ASD.143 Ad'anya
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berbagai hal tersebut menyebabkan anak dan remaja obesitas
berisiko memiliki perkembangan yang terganggu.

Perkembangan anak adalah bertambahnya kemampuan seorang
anak karena struktur tubuh dan organ di dalam tubuh tumbuh
dan berkembang memenuhi fungsinya. pencapaian suatu
kemampuan perkembangan pada setiap anak bisa berbeda,
tetapi perkembangan anak mempunyai tolok ukur (milestone|
perkembangan pada tiap tahapan usia, tentang kemampuan apa
saja yang perlu dicapai seorang anak pada umur tertentu. Apabila
perkem ba ngan seora ng ana k belum sesuai de ngan m i I eston e yang
seharusnya bisa, maka anak tersebut mengalami keterlambatan
perkembangan. Jika berbicara tentang perkembangan, maka
ada 4 aspek yang dinilai, yaitu :2a 

i

1. Gerak kasar, atau motorik kasar j

Merupakan aspek perkembangan yang berhubungan dengan
kemampuan untuk melakukan gerakan dan sikap tubuh
yang melibatkan otot besar, antara lain duduk, berdiri, dan
berjalan.

2. Gerak halus atau motorik halus '/

Merupakan aspek perkembangan yang berhubungan dengan
kemampuan untuk melakukan gerakan dan sikap tubuh yang
melibatkan otot kecil namun membutuhkan koordinasi yang
cemat, antara lain: menjimpit dan menulis.

3. Kemampuan bicara dan bahasan ,^,

Merupakan aspek perkembangan yang berhubungan dengan
kemampuan berespons terhadap suara, berbicara, dan ber_
komunikasi.



4. Sosialisasi dan kemandiria

Merupakan aspek perkembingan yang berhubungan de-

ngan kemampuan kemandirian dan berinteraksi dengan

lingkungannya, seperti makan sendiri dan menggosok gigi'

Obesitas mempunyai dampak pada perkembangan anak baik

perkembanganmotorikkasar,motorikhalus,kognitif,perilaku
dan kualitas hidup yang akan memengaruhi kehidupan sehari-

hari dan kesehatan di masa mendatang' Dampak obesitas

tersebut ditandai dengan perubahan struktur dan fungsi otak

pada anak obesitas.laa Namun sebuah studi menyebutkan bahwa

hingga saat ini masih belum jelas apakah gangguan psikiatri

dan psikologi merupakan faktor penyebab terjadinya obesitas

atau merupakan akibat dari obesias dan masalah psikiatri

yang terjadi pada seorang anak dan remaja dengan obesitas.128

Adanya berbagai pemasalahan fisik, psikologis, dan psikis anak

dan remaja obesitas, maka kita perlu memantau perkembangan

anak dan remaja dengan obesitas.

Perkembongon Motorik Kosor ,

Perkembangan motorik adalah aspek perkembangan yang

berhubungan dengan pergerakan dan sikaptubuh dan melibatkan

otot besar, seperti mengangkat kepala, duduk, berdiri, berjalan,

berlari, dsb. Terdapat 3 proses yang memungkinkan seorang

anak dapat mencapai postur tegak dan kemampuan untuk

menggerakkan anggota tubuh di garis tengah tubuh, antara lain

keseimbangan tonus fleksor dan ekstensor, penurunan refleks

primer, respons perlindungan dan keseimbangan. obesitas

dapat memengaruhi keseimbangan badan pada anak sehingga

akan memengaruhi keterampilan motoriknya'
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Anak obesitas berisiko menderita gangguan pada kemampuan
motoris, yaitu Developmental coordinotion disorder (DcD)
dan Blount disease.1as,120 DCD adalah kegagalan melakukan
keterampilan motorik halus dan kasar yang didapat sehingga
anak gagal melakukan keterampilan yang menggunakan
kordinasi motorik seperti teman seusianya.la6 Hal ini dapat
disebabkan oleh karena anak obesitas memiriki berat badan yang
berlebih sehingga terdapat hambatan secara fungsi fisiologis
dan biomekanis untuk melakukan aktivitas fisik dan cenderung
melakukan aktivitas yang ringan dan monoton dibandingkan
anak lain dengan berat badan normal. selain itu, obesitas
berhubungan dengan keluhan nyeri otot dan tulang sehingga
semakin meningkatkan risiko perilaku sedentari.l2o peningkatan
kadar soluble tumor necrosis foctor receptor 1 (sTNFRl) ber-
hubungan dengan peningkatan perkembangan motorik pada
bayi usia 6-24 bulan.6e studi yang meneliti hubungan obesitas
dengan keterampilan motorik kasar anak sudah banyak di-
lakukan. lbu obesitas (BMl> 30) yang melahirkan dengan ibu
tidak obesitas (BMt < 25) didapatkan anak yang dilahirkan dari
ibu obesitas mempunyai kemampuan duduk tanpa bantuan
dan merangkak lebih lambat. Hal ni dapat terjadi disebabkan
ibu obesitas meningkatkan risiko keterrambatan perkembangan
pada anak yang dilahirkan.laT studi yang dilakukan oleh Robert
tahun 2012 dengan jumlah sampel lebih besar yaitu 10.700 anak
dengan usia 4 tahun 8 bulan sampai G tahun 2 bulan melakukan
evaluasi perkembangan motorik dengan menggunakan be-
berapa alat skrining yaitu Eorly screening lnventory Revised,
Bruininks-oseretsky Test of Motor proficeincy dan Movement
Assessment Battery for children. Dari studi tersebut didapatkan
bahwa anak dengan obesitas mempunyai kemampuan motorik
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kasar dan keseimbangan lebih rendah dibandingkan dengan

anak sehat bukan obesitas.la8studi lain pada anak usia usia 4,5

+ 0,5 tahun juga mendapatkan perkembangan motorik lebih

buruk pada anak obesitas dibandingkan dengan anak sehat

bukan obesitas.lae studi longitudinal selama 2 tahun pada anak

usia 6-10 tahun menunjukkan bahwa koordinasi kemampuan

motorik kasar pada anak dengan obesitas lebih buruk setelah

2 tahun berikutnya.lso IMT yang tinggi pada anak usia 5 tahun

memengaruhi penurunan kemampuan motorik pada anak

sejak usia 5 sampai 10 tahun, tetapi tidak sebaliknya. obesitas

yang terjadi pada usia 5 tahun juga memprediksi penurunan

kemampuan motorik. Jika dibandingkan dengan anak dengan

berat badan normal, anak overweight memiliki keterampilan

motorik lebih rendah hanya pada usia 10 tahun, sedangkan anak

obesitas memiliki keterampilan motorik kasar yang lebih rendah

pada usia 5 dan l-0 tahun.1s1

Perkembongon Motorik Holus

Perkembangan motorik halus adalah aspek perkembangan yang

berhubungan koordinasi mata dan tangan, misalnya memegang,

menulis, dan menggambar. Obesitas dapat memengaruhi

perkembangan motorik halus pada anak pada masa dewasa.

Remaja obesitas memiliki perkembangan motorik halus lebih

buruk dibandingkan dengan remaja seusianya yang memiliki IMT

normal.ls2 Menurut studi yang meneliti hubungan IMT dengan

perkembangan motorik halus dengan menggunakan alat skrining

Kiphard-Schilling's body coordinotion test (KTK) pada anak usia

6-14 tahun sebanyak 7L75 anak, didapatkan bahwa terdapat

hubungan terbalik antara perkembangan motorik halus dengan

IMT pada masa anak-anak dan awal masa remaja.ls3
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Perkembongon Kognitif

lstilah kognitif berasal dari bahasa Latin, cognitio sebagai ter-
jemahan dari bahasa Yunani gnosis dan diterjemahkan oleh
filsuf Barat sebagai pengetahuan (knowledge) (perancis:
connoissonce, ltalia: conoscenzo, Jerman: Erkenntniss). lstilah
kognitif menggambarkan sebuah proses mental yang melibatkan
memori, perhatian, fungsi eksekutif, persepsi, bahasa, dan fungsi
psikomotor.lsa obesitas memengaruhi perkembangan kognitif
seorang anak. Studi menunjukkan adanya hubungan antara
defisiensi besi dengan obesitas pada fungsi kognitif melalui
peningkatan kadar hepsidin dan penurunan bioavaibilitas zat
besi pada anak obesitas. Sementara itu, kadar serum hepsidin
berbanding terbalik dengan penyerapan zat besi dan selaras
dengan kadar leptin.lss peningkatan kadar leptin dalam darah
pada anak obesitas dapat menurunkan perkembangan fungsi
kognitif pada bayi usia 6-24 bulan.Ge Selain itu, ada kondisi
peradangan dan massa lemak pada obesitas dapat berdampak
negatif pada otak dan menurunkan fungsi kognitif.ls6,lsTTerdapat
hubungan negatif antara obesitas dan fungsi neurokognitif,
seperti fungsi eksekutif, perhatian, visuo-spotiol performonce,
dan hal ini berimplikasi pada kesiapan sekorah, hubungan sosial
dan perilaku dengan lingkungan sekitar.lss,lsestudi menunjukkan
bahwa fungsi eksekutif pada anak obesitas lebih buruk
dibandingkan dengan anak sehat yang memiriki IMT normal.lss
Hal ini didukung dengan brain imoging anak dengan obesitas
didapatkan perbedaan dengan anak sehat yang memiliki IMT
normal.15, Tetapi pada penelitian longitudinal selama 6 tahun
didapatkan bahwa obesitas tidak selalu berhubungan langsung
dengan fungsi kognitif pada anak obesitas.161



aДθ&日F`凛饉MBAN04Ⅳ  Д‖4″ Oθ[蜘

Kuolitos Hidup \t/

Kualitas hidup meliputi evaluasi subjektif dari aspek positif dan

negatif dari hidup, Kesehatan fisik merupakan salah satu domain

penting dari kualitas hidup, namun ada domain lain yang tidak

kalah penting dari kualitas hidup, seperti pekerjaan, perumahan,

sekolah dan lingkungan. Kesehatan psikologis juga merupakan

komponen penting dari kualitas hidup. Dalam penilaian kualitas

hidup, kita menggunakan health-reloted quality of life (HRaL)

yaitu short-form health survey (SF- 36), pediatric quolity of life

inventory, sickness impoct profile dan lain sebagainnya. obesitas

memberi dampak negatif pada kualitas hidup anak. HRQOL pada

anak obesitas lebih rendah dan terjadi peningkatan angka depresi

pada anak obesitas dibandingkan anak yang tidak obesitas'162

Anak obesitas memiliki kesehatan fisik, sosial dan fungsi sekolah

yang lebih rendah daripada anak sehat yang memiliki IMT

norma 1.153

Aspek Psikososiol \,j'

Anak dengan obesitas sering menjadi korban ejekan temannya

dan mengalami diskriminasi karena berat badan mereka

sehingga mereka menjadi stres dan depresi, selain karena anak

dengan obesitas mempunyai rasa percaya diri yang rendah dan

gangguan kecemasan.16o

studi yang dilakukan di lnggris menyebutkan bahwa anak laki-laki

usia 3 tahun yang menderita obesitas memiliki masalah conduct

lebih banyak, sedangkan anak perempuan yang menderita

obesitas mempunyai lebih banyak masalah perilaku' Pada

evaluasi selanjutnya yaitu di usia 5 tahun didapatkan bahwa anak
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laki-laki yang obesitas memiliki masalah conduct, hiperaktivitas,
gangguan perhatian, masalah persahabatan, dan kesulitan total.
Namun, pada anak perempuan obesitas hanya lebih banyak

masalah persahabatan.l6s


