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BAB II 

Tinjauan Pustaka 

 

2.1 Alergi susu sapi 

2.1.1 Definisi alergi susu sapi 

ASS merupakan reaksi hipersensitivitas akibat respon imunologis spesifik 

yang berulang setiap mengonsumsi protein susu sapi atau makanan yang 

mengandung protein susu sapi. Gejala dan tanda yang muncul bersifat objektif 

dan selalu diawali oleh pajanan terhadap protein susu sapi dalam dosis yang dapat 

ditoleransi oleh orang normal. Reaksi ini dapat terjadi segera setelah paparan 

(acute-onset) maupun beberapa saat setelah konsumsi protein susu sapi (delayed-

onset).
17,20

 Respon imunologis yang mendasari umumnya dimediasi oleh Ig-E 

(hipersensitivitas tipe I) walaupun dapat pula dimediasi oleh mediator non-IgE 

atau gabungan dari keduanya.
21

 

2.1.2 Prevalensi alergi susu sapi 

Diantara bahan makanan yang sering menimbulkan reaksi alergi pada anak 

seperti telur ayam, kacang tanah, ikan dan udang, protein susu sapi merupakan 

penyumbang utama pemicu reaksi alergi pada anak di bawah usia dua tahun.
3,22

 

Hal ini menjadikan ASS sebagai jenis alergi makanan terbanyak yang diderita 

anak usia di bawah tiga tahun dengan insidensi tertinggi pada tahun pertama 
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kehidupan.
2,7

 Prevalensi ASS di dunia berkisar antara 2% hingga 3% dimana 

angka kejadiannya lebih tinggi pada anak-anak dibanding dewasa.
4
 Prevalensi 

ASS seringkali berbeda di berbagai tempat. Hal ini disebabkan oleh perbedaan 

metodologi yang digunakan untuk penegakan diagnosis alergi susu sapi. Studi 

berbasis self report food allergy akan menghasilkan angka kejadian yang lebih 

tinggi dibanding studi dengan penegakan diagnosis berbasis tes laboratorium (skin 

prick test) atau tes provokasi makanan.
23

 

Angka kejadian ASS di Indonesia belum diketahui secara pasti karena studi 

komprehensif mengenai topik ini belum begitu banyak dilakukan. Namun 

berdasarkan data pasien di Klinik Alergi Imunologi Anak RS Cipto 

Mangunkusumo, dari 42 pasien dengan manifestasi dermatitis atopik (DA) yang 

berobat pada tahun 2012, 23,8% mengalami sensitisasi oleh protein susu sapi.
5
 

2.1.3 Patofisiologi 

Respon imunologis spesifik yang terbentuk pada pasien alergi dipicu oleh 

adanya interaksi antara epitop, yaitu suatu sekuens asam amino di permukaan 

antigen, dengan sistem imun dalam tubuh yang dapat diperantarai oleh IgE 

maupun mediator lain selain IgE, atau kombinasi dari keduanya. Namun, reaksi 

hipersensitivitas yang paling umum terjadi adalah hipersensitivitas tipe I dimana 

sistem imun melepaskan mediator-mediator spesifik setelah antigen berikatan 

dengan IgE. Antigen yang dapat memicu terjadinya alergi disebut alergen.
24

 

Alergen umumnya adalah komponen dari protein dengan berat molekul 10-

70 kDa. Alergen harus dapat melakukan penetrasi ke jaringan tubuh host untuk 
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dapat berikatan dengan antigen presenting cells (APC). Beberapa alergen 

diketahui memiliki enzim protease untuk meningkatkan daya penetrasi ke dalam 

jaringan dan menginduksi terjadinya respon imunologis.
25

 Alergen penting yang 

terkandung di susu sapi adalah α-laktalbumin, β-laktoglobulin dan αs-kasein.
26

 

Alergi yang diperantarai oleh IgE merupakan jenis reaksi alergi yang paling 

diketahui mekanismenya. Pada reaksi alergi yang diperantarai IgE, saat pertama 

kali memasuki tubuh, sel dendritik sebagai salah satu APC yang terdapat di epitel 

akan memproses alergen pada lokasi terjadinya kontak. Selanjutnya, alergen yang 

telah diproses ini akan ditranspor ke kelenjar limfe dan mempresentasikan Major 

Histocompatibility Complex (MHC) kelas II ke sel T helper naif (TH0). Sel T 

selanjutnya akan berdiferensiasi menjadi T helper 2 (TH2) dan sel T helper 

folikular (TFH) yang berperan dalam produksi sitokin-sitokin, khususnya IL-4 

yang menginduksi diferensiasi lebih lanjut ke arah TH2. Melalui IL-4, TH2 dan 

TFH selanjutnya akan menginduksi limfosit B untuk menukar produksi isotipe 

antibodi dari IgM menjadi IgE. IgE yang dihasilkan akan menempel pada 

reseptor-reseptor IgE berafinitas tinggi (FϲεRI) pada sel mast, basofil dan 

eosinofil yang menandai terjadinya proses sensitisasi. Sel mast, basofil dan 

eosinofil merupakan sel efektor dari reaksi hipersensitivitas tipe cepat (immediate 

hypersensitivity reactions) yang mengandung granula berisi mediator-mediator 

reaksi alergi seperti histamin, heparin dan serotonin.
27

  

Pada paparan selanjutnya, sel mast yang telah tersensitisasi oleh alergen 

spesifik ini akan teraktivasi apabila terjadi reaksi silang antara alergen dengan 

minimal 2  reseptor FϲεRI. Aktivasi sel mast akan menimbulkan tiga respon 
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biologis yang meliputi degranulasi mediator yang telah terbentuk sebelumnya, 

sintesis dan sekresi mediator lipid serta sintesis dan sekresi sitokin.  

Pada beberapa individu dengan ASS, tidak ditemukan kenaikan kadar IgE 

yang spesifik terhadap protein susu sapi di sirkulasi darah dan tidak menunjukkan 

hasil yang positif pula pada uji tusuk kulit. Karena tidak melibatkan kenaikan 

kadar IgE seperti pada hipersensitivitas tipe I, reaksi ini disebut alergi yang tidak 

diperantarai IgE (non IgE-mediated allergy) atau sering juga disebut sebagai 

delayed-type allergic reaction.
28

 Mekanisme alergi ini belum diketahui secara 

pasti, namun berdasarkan beberapa studi diperkirakan ada dua mekanisme yang 

dapat mendasari respon alergi ini. Yang pertama adalah reaksi yang diperantarai 

TH1, dimana kompleks imun yang terbentuk akan mengaktivasi komplemen-

komplemen. Mekanisme kedua adalah reaksi yang melibatkan interaksi sel 

limfosit T, sel mast atau neuron, dimana interaksi ini menimbulkan perubahan 

fungsional pada motilitas usus dan aktivitas otot polos saluran cerna. Sel limfosit 

T akan menginduksi sekresi sitokin-sitokin seperti IL-3, IL-4, IL-5 dan IL-13 

yang akan mengaktivasi eosinofil, sel mast, basofil dan makrofag untuk 

melepaskan mediator-mediator inflamasi yang pada akhirnya akan menyebabkan 

inflamasi kronis dan manifestasi ASS.
17,29

 

2.1.4 Manifestasi klinis 

Tidak ada gejala yang patognomonis pada penderita ASS. ASS dapat 

memberikan manifestasi yang beragam mulai dari reaksi pada kulit, saluran cerna 
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dan saluran pernapasan.
17

 Berdasarkan respon imunologis yang mendasarinya, 

ASS dapat diklasifikasikan menjadi : 

1. IgE mediated reaction  

IgE mediated reaction disebut juga sebagai immediate hypersensitivity 

reaction karena gejala klinis muncul dalam hitungan menit hingga 2 jam 

setelah paparan dengan protein susu sapi.
7,21

 Gejala yang sering muncul 

bervariasi mulai dari reaksi ringan  seperti urtikaria, angioedem, ruam 

kulit, eksarsebasi akut DA, muntah, nyeri perut, diare, rinokonjungtivitis 

hingga yang mengancam jiwa seperti  bronkospasme dan anafilaksis.
30

 

Pada reaksi alergi tipe ini, didapatkan kenaikan kadar IgE susu sapi yang 

positif pada skin prick test atau pemeriksaan kadar IgE spesifik.
31

 

2. Non IgE mediated reaction  

Pada non IgE mediated reaction, reaksi alergi tidak diperantarai oleh IgE, 

tetapi oleh komponen  imun lain seperti sel T.
32

 Manifestasi klinis 

biasanya muncul lebih lambat, bisa lebih dari 2 jam hingga 72 jam setelah 

paparan dengan protein susu sapi sehingga disebut juga delayed type 

hypersensitivity. Alergi jenis ini tidak menunjukkan gejala yang spesifik 

dan dapat bermanifestasi sebagai kolik, refluks gastroesofageal yang 

persisten, diare, eksarsebasi DA,  allergic eosinophilic gastroenteropathy, 

enterokolitis, anemia ataupun kegagalan pertumbuhan.
17,33
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2.1.5 Diagnosis 

Anamnesis komprehensif mengenai riwayat atopi dalam keluarga, riwayat 

reaksi alergi sebelumnya, diet dan nutrisi anak, gejala dan tanda yang muncul 

serta kemungkinan pengobatan dan tata laksana yang telah dilakukan sebelumnya 

sangat penting untuk dilakukan. Selain anamnesis komprehensif, pendekatan 

alergi tipe IgE mediated dapat dilakukan dengan melakukan uji dan pemeriksaan 

IgE spesifik meliputi uji tusuk kulit (skin prick test) dan radioallergosorbent test 

(RAST).
1
 Namun hasil pemeriksaan pada uji-uji tersebut harus diinterpretasi 

dengan hati-hati karena hasil positif sebenarnya menandakan terjadinya 

sensitisasi, bukan alergi.
10

 

 Tidak ada pemeriksaan penunjang dan uji yang spesifik untuk menegakkan 

diagnosis ASS tipe non IgE mediated. Pendekatan dilakukan dengan anamnesis 

komprehensif untuk mengetahui gejala klinis yang muncul pada anak, selain itu 

dapat pula dilakukan diet eliminasi dan uji provokasi makanan.
34

 

2.1.5.1 Uji tusuk kulit (skin prick test) 

Uji tusuk kulit merupakan pemeriksaan penunjang yang cukup reliabel 

untuk membantu penegakan diagnosis ASS tipe IgE mediated  dengan spesifisitas 

sebesar 70-95% dan sensitivitas sebesar 80-97%. Pemeriksaan ini tidak invasif, 

terjangkau dan dapat diinterpretasi dengan cepat apabila dilakukan oleh tenaga 

kesehatan yang ahli. Prinsip umum uji tusuk kulit adalah melihat derajat reaksi 

lokal pada kulit yang terjadi akibat pemberian alergen sebagai marker sensitisasi 

alergen pada target organ.
35
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Uji tusuk kulit dapat dilakukan pada anak balita dengan batas usia minimal 

adalah 4 bulan. Uji dilakukan di volar lengan bawah atau punggung jika terdapat 

lesi kulit tertentu di lengan bawah atau jika ukuran lengan terlalu kecil. Uji tusuk 

kulit dianggap positif apabila terdapat wheal (plak edematosa) dengan diameter > 

8 mm untuk anak berusia lebih dari dua tahun dan diameter > 6 mm untuk anak 

berusia 4 bulan hingga dua tahun. Hasil positif pada uji tusuk kulit 

mengindikasikan terjadinya sensitisasi terhadap alergen yang diperantarai oleh 

IgE, namun tidak memastikan terjadinya alergi.
15,32

 

2.1.5.2 IgE radioallergosorbent test (IgE RAST) 

Uji IgE RAST memiliki spesifisitas dan sensitivitas yang tidak jauh 

berbeda dengan uji tusuk kulit. Kadar serum IgE spesifik dinyatakan positif 

apabila kadarnya melebihi 5 kIU/L pada anak usia dua tahun atau kurang dan > 15 

kIU/L untuk anak usia dua tahun ke atas. Uji ini dilakukan apabila uji tusuk kulit 

tidak dapat dilakukan akibat adanya lesi tertentu di lengan bawah atau bila pasien 

tidak bisa berhenti minum obat antihistamin sebelum dilakukan uji tusuk kulit.
15,32

 

2.1.5.3 Uji eliminasi dan provokasi 

Uji provokasi merupakan pemberian zat yang diduga sebagai alergen 

secara gradual dan terkontrol untuk melihat hubungan antara paparan alergen 

dengan gejala yang timbul pada organ target (kulit, saluran cerna dan sistem 

pernapasan).
36

 Terdapat tiga jenis uji provokasi alergi yang dapat dilakukan untuk 

menegakkan diagnosis alergi susu sapi antara lain double blind placebo controlled 

food challenge (DBPFC),  single blind oral food challenge  dan open oral food 
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challenge (uji provokasi terbuka). Pada DBPFC, baik pasien maupun dokter tidak 

mengetahui komposisi zat yang digunakan dalam uji provokasi. Pada single blind, 

hanya pasien yang tidak mengetahui komposisi zat yang digunakan dalam uji 

sedangkan pada uji provokasi terbuka, zat diberikan dalam bentuk aslinya 

sehingga pasien mengetahui komposisi dan jenis zat yang digunakan dalam uji.
37

 

Gold standard penegakan diagnosis alergi susu sapi adalah dengan melakukan 

DBPFC, namun karena besarnya biaya dan waktu yang dibutuhkan, uji ini tidak 

aplikatif untuk diimplementasikan secara klinis sehingga dapat dilakukan uji 

provokasi terbuka.
38

 Uji provokasi didahului oleh fase eliminasi zat yang dicurigai 

sebagai alergen, yang dalam hal ini adalah protein susu sapi dan segala produk 

yang mengandung protein susu sapi. Selama eliminasi, segala jenis protein susu 

sapi harus dieliminasi dari diet sehari-hari dan sebagai penggantinya, anak dengan 

gejala alergi ringan sampai sedang diberi eHF sedangkan anak dengan gejala yang 

berat diberi formula asam amino. Eliminasi dilakukan selama 2 – 4 minggu 

bergantung pada severitas alergi. Bila terdapat gejala dermatitis atopik berat 

disertai kolitis alergika, eliminasi dilakukan hingga 4 minggu.
32,39

  

Uji provokasi dinyatakan positif apabila gejala-gejala alergi muncul 

kembali dan dikatakan negatif apabila gejala alergi tidak muncul hingga tiga hari 

setelah melakukan provokasi (untuk menyingkirkan hipersensitivitas tipe lambat). 

Apabila uji provokasi menunjukkan hasil yang positif maka diagnosis ASS dapat 

ditegakkan dan segala jenis protein susu sapi harus dieliminasi dari diet sehari-

hari.
32,40

 Uji provokasi yang dilakukan pada anak yang memiliki riwayat gejala 

alergi yang berat harus dilakukan oleh tenaga kesehatan ahli di tempat pelayanan 
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kesehatan yang lengkap fasilitasnya untuk menimimalisir kemungkinan reaksi 

alergi yang berat dan mengancam jiwa.
41

 

2.1.6 Tatalaksana 

Prinsip terpenting dalam tata laksana ASS adalah menghindari segala 

bentuk makanan yang mengandung protein susu sapi dengan tetap 

mempertimbangkan kebutuhan gizi anak dan memberikan nutrisi tambahan untuk 

mencukupi kebutuhan gizi yang diperlukan. ASI tetaplah sumber nutrisi terbaik 

bagi anak dengan ASS sehingga apabila anak masih menyusu dianjurkan untuk 

melanjutkan ASI eksklusif dengan catatan ibu mengeliminasi protein susu sapi 

dari diet sehari-hari sampai anak berusia 9-12 bulan.
17

 Setelah kurun waktu 

tersebut, uji provokasi dilakukan kembali untuk melihat ada tidaknya toleransi. 

Bila gejala muncul kembali, eliminasi diet  dilanjutkan lagi selama 6 bulan dan 

seterusnya.  Suplementasi kalsium pada ibu perlu dipertimbangkan untuk 

menggantikan kandungan kalsium yang biasa didapat dari konsumsi susu sapi.
32

 

Untuk anak yang mengonsumsi susu formula, selain eliminasi makanan 

yang mengandung protein susu sapi, susu harus diganti dengan formula 

hipoalergenik. Formula hipoalergenik merupakan susu yang tidak menimbulkan 

reaksi alergi pada 90% anak dengan diagnosis ASS bila dilakukan uji klinis 

double blind controlled trial dengan interval kepercayaan 95% dan memiliki berat 

molekul < 1500 kDa.
32

 Formula hipoalergenik yang dapat digunakan di Indonesia 

adalah susu formula asam amino dan eHF.
5
 Untuk anak dengan gejala ringan 

sampai sedang, eHF merupakan pilihan utama terapi ASS, sedangkan untuk anak 
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dengan gejala yang berat lebih dianjurkan untuk mengonsumsi susu formula asam 

amino. Penggunaan formula khusus ini dilakukan hingga anak berusia 9-12 bulan, 

kemudian dilakukan uji provokasi ulang untuk melihat ada tidaknya toleransi. 

Bila toleransi telah terbentuk, susu formula berbahan dasar protein sapi dapat 

diberikan kembali, namun apabila gejala alergi kembali muncul maka eliminasi 

dan pemberian formula khusus dilanjutkan kembali selama 6 bulan.
32

 

Formula asam amino dan eHF merupakan pilihan utama pengganti susu sapi 

pada anak dengan ASS karena memiliki alergenisitas yang rendah, namun harga 

formula khusus ini tergolong mahal dan tidak tersedia bebas di semua tempat 

sehingga tidak semua kalangan mampu menggunakannya. Untuk anak dengan 

ASS yang tidak mampu menggunakan formula hipoalergenik, formula isolat 

protein kedelai dapat diberikan sebagai alternatif. Formula isolat kedelai yang 

dapat digunakan adalah formula kedelai yang sudah  diformulasikan khusus untuk 

anak sehingga kandungan gizinya memadai untuk digunakan sebagai sumber 

nutrisi tambahan bagi anak dengan ASS. Pemberian formula isolat kedelai harus 

dipantau secara hati-hati karena kemungkinan terjadi reaksi alergi silang terhadap 

protein kedelai dapat terjadi pada anak dengan ASS.
17,30,32
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Gambar 1. Diagnosis dan manajemen anak ASS yang masih diberi ASI 

eksklusif
42

 

Curiga ASS 

Pemeriksaan klinis: 

 Temuan klinis 

 Riwayat keluarga (faktor risiko) 

ASS ringan/sedang 

Satu/lebih gejala di bawah ini: 

 Regurgitasi berulang, muntah, diare, 

konstipasi (dengan atau tanpa ruam peri 

anal), darah pada tinja) 

 Anemia defisiensi besi 

 DA, angioedem, urtikaria 

 Pilek, batuk kronik, mengi 

 Kolik persisten (> 3 jam per hari per 

minggu selama lebih dari 3 minggu) 

ASS berat 

Satu/lebih gejala di bawah ini: 

 Gagal tumbuh karen diare dan atau  

regurgitasi, muntah dan atau anak 

tidak mau makan) 

 Anemia defisiensi besi karena 

kehilangan darah di tinja, ensefalopati 

karena kehilangan protein, enteropati 

atau kolitis ulseratif kronis yang sudah 

terbukti secara histologis atau 

endoskopi 

 DA berat dengan anemia + 

hipoalbuminemia atau gagal tumbuh 

atau anemia defisiensi besi 

 Laringoedema akut atau obstruksi 

bronkus dengan kesulitan napas 

 Syok anafilaktik 

Uji tusuk kulit 

IgE spesifik 

 Lanjutkan pemberian ASI 

 Diet eliminasi pada ibu : tidak 

mengonsumsi susu sapi selama 2 minggu 

(4 minggu bila mengalami dermatitis 

atopik atau kolitis alergika) 

 Konsumsi suplemen kalsium 

Perbaikan Tidak ada perbaikan 

 Lanjutkan pemberian ASI 

 Ibu dapat diet normal 

 Pertimbangan diagnosis alergi makanan lain  atau 

ASS disertai alergi makanan lain 

 Pertimbangkan diagnosis lain 

Perkenalkan 

kembali 
protein susu 

sapi 

Gejala + 

Eliminasi susu sapi pada diet ibu  

(tambahkan suplemen kalsium bila 

perlu) 

Gejala – 

Ibu dapat mengonsumsi protein 

susu sapi 

 ASI diteruskan (eliminasi susu sapi pada diet) atau dapat diberikan 

susu formula terhidrolisa ekstensif bila perlu 

 Makanan padat bebas susu sapi (sampai 9-12 bulan dan paling tidak 

selama 6 bulan) 

Rujuk ke dokter spesialis anak 

konsultan dan eliminasi susu 

sapi pada diet ibu 

(suplementasi kalsium bila 

perlu) 

Bila ada masalah dana 

dan ketersediaan 

formula hidrolisa 

ekstensif  dapat 

diberikan susu soya dan 

monitor reaksi alergi 

(pada anak berusia > 6 

bulan) 
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Gambar 2. Diagnosis dan manajemen anak ASS dengan susu formula
42

 

 

Curiga ASS 

Pemeriksaan klinis: 

 Temuan klinis 

 Riwayat keluarga (faktor risiko) 

ASS ringan/sedang 

Satu/lebih gejala di bawah ini: 

 Regurgitasi berulang, muntah, diare, 

konstipasi (dengan atau tanpa ruam peri 

anal), darah pada tinja) 

 Anemia defisiensi besi 

 Dermatitis atopik, angioedem, urtikaria 

 Pilek, batuk kronik, mengi 

 Kolik persisten (> 3 jam per hari per 

minggu selama lebih dari 3 minggu) 

ASS berat 

Satu/lebih gejala di bawah ini: 

 Gagal tumbuh karen diare dan atau  

regurgitasi, muntah dan atau anak 

tidak mau makan) 

 Anemia defisiensi besi karena 

kehilangan darah di tinja, ensefalopati 

karena kehilangan protein, enteropati 

atau kolitis ulseratif kronis yang sudah 

terbukti secara histologis atau 

endoskopi 

 Dermatitis atopik berat dengan anemia 

+ hipoalbuminemia atau gagal tumbuh 

atau anemia defisiensi besi 

 Laringoedema akut atau obstruksi 

bronkus dengan kesulitan napas 

 Syok anafilaktik 

Uji tusuk kulit 

IgE spesifik 

Diet eliminasi dengat formula hidrolisa 

ekstensif minimal 2-4 minggu 

Perbaikan Tidak ada perbaikan 

 Uji provokasi terbuka 

 Berikan susu formula sapi 

dibawah pengawasan  

Rujuk ke dokter spesialis anak 

konsultan  

Diet eliminasi susu sapi  

Formula asam amino minimal 

2-4 minggu 

Gejala + 

Eliminasi susu 

sapi pada diet ibu  

(tambahkan 

suplemen 

kalsium bila 

perlu) 

Gejala – 

Ibu dapat 

mengonsumsi 

protein susu 

sapi 

Ulangi uji provokasi 

Uji provokasi 

Perbaikan Tidak ada perbaikan 

Evaluasi 

diagnosis 

Tidak ada perbaikan Perbaikan 

Evaluasi 

diagnosis Uji provokasi 

 Bila ada masalah 

dana/ketersediaan formula 

asam amino dapat dicoba susu 

hidrolisa ekstensif  

 Bila ada masalah dana dan 

ketersediaan formula hidrolisa 

ekstensif  dapat diberikan susu 

soya dan monitor reaksi alergi 

(pada anak berusia > 6 bulan) 
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2.2 Perkembangan anak 6-9 bulan 

2.2.1 Definisi perkembangan 

Perkembangan dapat didefinisikan sebagai proses bertambahnya 

kemampuan, struktur dan fungsi tubuh sebagai akibat dari diferensiasi sel, 

jaringan dan organ tubuh menjadi lebih kompleks dalam pola yang teratur dan 

bersifat kualitatif, sehingga lebih sulit diukur dibanding pertumbuhan.
43

  

Perkembangan mencakup segala bentuk perubahan dan pertambahan kemampuan 

baik di aspek gerak kasar, gerak halus, emosi, kognitif serta personal sosial.
44

 

Meskipun perkembangan terjadi secara simultan dengan pertumbuhan, proses 

perkembangan berbeda dengan pertumbuhan. Perkembangan merupakan hasil dari 

interaksi antara sistem saraf pusat (khususnya otak) dengan organ yang 

dipengaruhinya, yaitu sistem neuromuskuler, kemampuan berbicara, emosi dan 

sosialisasi yang mempengaruhi kelangsungan hidup secara holistik.
11

 

Perkembangan memiliki periode sensitif dimana anak dapat dengan mudah 

mempelajari dan menguasai tugas-tugas tertentu. Pada usia 0-3 tahun, anak sangat 

sensitif dengan keteraturan. Pada usia 1-2 tahun, anak akan dengan mudah 

mengenali benda-benda yang detil. Usia 1,5-3 tahun merupakan periode yang 

sensitif terhadap penggunaan tangan. Sedangkan usia 3 bulan hingga 6 tahun anak 

sangat sensitif terhadap gerakan.
45

 Apabila anak terhambat untuk melakukan 

tugas-tugas ini, maka kemampuan yang seharusnya telah dicapai pada usia 

tersebut tidak akan dimiliki, yang selanjutnya akan berimplikasi terhadap 
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perkembangan anak di periode selanjutnya. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip 

umum tumbuh kembang anak, yaitu
46

 : 

1. Perkembangan menimbulkan perubahan 

2. Pertumbuhan dan perkembangan di tahap awal akan menentukan tahap 

selanjutnya 

3. Pertumbuhan dan perkembangan berbeda dalam hal kecepatan 

4. Perkembangan berkorelasi dengan pertumbuhan 

5. Perkembangan memilikin pola yang tetap 

6. Perkembangan memiliki tahap yang berurutan 

2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan 

Perkembangan anak merupakan hal yang kompleks dan progesivitasnya 

merupakan hasil interaksi dari banyak faktor yang saling berpengaruh satu sama 

lain. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan 

faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor genetik yang secara herediter 

menentukan sifat bawaan anak, berupa potensi yang menjadi ciri khas dan 

diturunkan oleh orang tua. Hal ini merupakan modal dasar anak untuk mencapai 

tahap akhir pertumbuhan yang meliputi ras, etnis dan suku bangsa, keluarga, usia, 

jenis kelamin, kelainan genetik serta kelainan kromosom. Sedangkan faktor 

eksternal merujuk pada lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang. 

Lingkungan menyediakan kebutuhan dasar yang diperlukan anak untuk tumbuh 

dan berkembang secara optimal sehingga lingkungan menjadi faktor penentu 

tercapai atau tidaknya potensial anak. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat 
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disimpulkan bahwa faktor internal menentukan potensi anak sedangkan faktor 

eksternal menentukan pencapaian potensi tersebut.
11,47

 

Faktor lingkungan mempengaruhi setiap periode tumbuh kembang anak. 

Berdasarkan periode tumbuh kembang anak, faktor lingkungan dapat 

diklasifikasikan menjadi
11

 : 

1. Faktor prenatal 

a. Gizi ibu 

Asupan gizi ibu khususnya selama trimester akhir kehamilan akan 

mempengaruhi tumbuh kembang janin yang dikandungnya. Defisiensi zat 

gizi pada saat kehamilan dapat mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan 

otak janin, meningkatnya risiko anak baru lahir untuk terkena infeksi, 

keguguran dan anemia gestasional.
48

 

b. Penyakit metabolik pada ibu 

Penyakit metabolik seperti diabetes yang tidak terkontrol (khususnya 

selama trimester I kehamilan), defisiensi yodium saat kehamilan dan 

ketidakstabilan kadar hormon ibu akibat usia kehamilan ekstrim 

(kurang dari 18 tahun atau lebih dari 35 tahun) dapat menyebabkan 

gangguan pertumbuhan saraf pusat pada janin. Gangguan pertumbuhan 

saraf pusat dapat bermanifestasi sebagai retardasi mental dan cacat 

bawaan yang akan menghambat tumbuh kembang optimal anak di 

kemudian hari. Hormon-hormon yang berperan penting dalam 

pertumbuhan janin antara lain insulin, tiroid, hormon plasenta dan lain-

lain.
14
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c. Zat kimia, mekanik dan paparan radiasi 

Trimester pertama kehamilan merupakan periode dimana proses 

organogenesis terjadi. Periode ini sangat sensitif terhadap paparan zat-

zat  teratogenik, sehingga konsumsi obat-obatan yang bersifat 

teratogenik seperti talidomid, fenitoin dan obat-obatan anti kanker dapat 

menyebabkan kelainan kongenital pada janin. Konsumsi zat-zat 

makanan yang telah terkontaminasi logam berat (contoh: merkuri) 

dapat menyebabkan cerebral palsy dan mikrosefali. Posisi fetus yang 

abnormal dapat menyebabkan kelainan bawaan seperti club foot. 

Riwayat merokok dan alkoholisme kronis pada ibu meningkatkan risiko 

anak lahir mati, retardasi mental dan anak dengan berat badan lahir 

rendah. Sedangkan radiasi pada janin sebelum usia 18 minggu dapat 

mengakibatkan kerusakan otak janin, mikrosefali dan kematian.
49

  

d. Infeksi selama kehamilan 

Infeksi TORCH (Toksoplasma, Rubella, Sitomegalo virus, Herpes 

simpleks) pada trimester pertama dan kedua dapat menyebabkan 

katarak, bisu dan tuli, mikrosefali, retardasi mental dan kelainan 

jantung kongenital.
50

 

e. Kelainan imunologi 

Kelainan imunologi dapat terjadi pada kasus eritroblastosis fetalis yang 

diakibatkan oleh inkompatibilitas resus antara ibu dan janin. 

Eritroblastosis fetalis akan menyebabkan hemolisis yang selanjutnya 
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akan mengakibatkan hiperbilirubinemia dan kernikterus sehingga 

terjadi kerusakan jaringan otak.
14

 

f. Psikologi ibu 

Stres pada kehamilan dapat menyebabkan cacat janin.
14

 

g. Hipertensi pada kehamilan 

Hipertensi pada kehamilan akan mengakibatkan vasospasme dan 

kerusakan endotel pembuluh darah plasenta sehingga terjadi penurunan 

perfusi uteroplasental. Dampak hipertensi pada kehamilan antar lain: 

intrauterine growth restriction (IUGR), oligohidramnion, prematuritas, 

berat badan lahir rendah, kematian janin intrauterin, sepsis dan cerebral 

palsy.
51

 

2. Faktor persalinan 

a. Usia kehamilan 

Usia kehamilan berkorelasi dengan maturitas otak janin. Usia 

kehamilan kurang dari 37 minggu menyebabkan perubahan 

perkembangan white matter pada otak secara mikroskopis yang 

menjadi faktor risiko terjadinya gangguan perilaku di masa yang akan 

datang, contohnya autisme dan attention deficit hyperactivity disorder 

(ADHD).
50

 

b. Berat badan lahir rendah (BBLR) 

Anak dikategorikan memiliki berat badan lahir rendah apabila berat 

lahir kurang dari 2500 gram. Penelitian yang dilakukan oleh Wulandari 

ME menyatakan bahwa balita dengan riwayat BBLR memiliki risiko 
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mengalami gangguan perkembangan motorik halus 27,6 kali lebih 

besar dibanding anak normal dan perkembangan motorik kasar 8,18 

kali lebih besar dibanding anak yang normal.
52

 Hasil penelitian serupa 

juga dilaporkan oleh Agustines et al dimana 68% anak dengan berat 

lahir 500-750 gram mengalami keterlambatan perkembangan mental 

dan 58% mengalami keterlambatan perkembangan psikomotor (diukur 

menggunakan Bayley Scales of Infant Development). Sebuah 

peenelitian yang dilakukan di Amerika Serikat juga  melaporkan 

bahwa anak dengan BBLR memiliki risiko 1,4-2,7 kali lebih besar 

untuk mengalami gangguan berkembangan dibanding anak dengan 

berat lahir normal. Penelitian lain menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara BBLR dengan penurunan skor 

perkembangan motorik dan sosial anak (-1,1 poin, P < 0,00001).
14

 

c. Hiperbilirubinemia 

Hiperbilirubinemia berkaitan dengan perkembangan otak dimana kadar 

yang tinggi dapat menyebabkan kelainan patologis pada otak anak dan 

mengakibatkan terjadinya gangguan perkembangan 

d. Asfiksia neonatorum 

Kejadian asfiksia neonatorum pada saat neonatus dapat mengakibatkan 

terjadinya ensefalopati yang berdampak pada perkembangan anak di 

masa yang akan datang. Penelitian yang dilakukan oleh Mulidah S, et. 

al di Semarang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang bermakna 
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antara asfiksia neonatorum dengan perkembangan balita (p=0,02; 

OR=3,5; CI 95%=1,96-31,68)
53

 

3. Faktor pascapersalinan 

a. Kelainan genetik dan kongenital 

Kelainan genetik seperti Sindrom Down menyebabkan keterlambatan 

pertumbuhan dan perkembangan anak akibat hipotoni otot dan 

keterlambatan perkembangan otak.
54

 

b. Endokrin 

Gangguan hormonal, misalnya pada hipotiroid, akan menyebabkan 

keterlambatan tumbuh kembang anak akibat metabolisme tubuh yang 

tidak normal.
11

 

c. Nutrisi anak 

Kebutuhan nutrisi anak berbeda dengan orang dewasa. Jika orang 

dewasa membutuhkan nutrisi sebagai sumber energi, pada anak, nutrisi 

tidak hanya berperan sebagai sumber energi saja tetapi juga untuk 

tumbuh kembang yang optimal. Selama dua tahun pertama kehidupan, 

baik mikronutrien maupun makronutrien sangat dibutuhkan anak untuk 

pertumbuhan dan perkembangan organ-organ tubuh. Gizi buruk yang 

kronis juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan otak yang 

permanen dan ireversibel sehingga akan berdampak pada 

perkembangan anak di masa depan.
47

 

Status gizi yang baik dapat dicapai dengan memberikan makanan yang 

sesuai dengan usia anak. ASI eksklusif merupakan sumber nutrisi 
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terbaik yang dapat diberikan minimal hingga usia 6 bulan, lalu 

dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) 

hingga usia 1 tahun.
55

 Beberapa penelitian menunjukkan adanya 

hubungan antara status gizi dan perkembangan anak. Penelitian yang 

dilakukan Nasriyah et. al  di desa Glagahwaru Kecamatan Undaan 

Kabupaten Kudus pada tahun 2007 menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan bermakna antara status gizi dengan perkembangan motorik 

kasar anak usia 1-3 tahun.
56

 Hasil penelitian serupa juga dilaporkan 

oleh Ati CA et. al mengenai hubungan antara status gizi dengan 

perkembangan motorik anak yang dilakukan di RSUD Tugurejo 

Semarang pada tahun 2013.
57

 

d. Lingkar kepala 

Lingkar kepala berkorelasi dengan pertumbuhan massa otak dan 

perkembangan kognitif anak. Penurunan progresivitas pembesaran 

lingkar kepala berhubungan dengan gangguan perkembangan pada 

usia 1-24 bulan.
58

 

e. Riwayat sakit berat atau infeksi 

Penyakit infeksi seperti polio dan meningitis dapat mempengaruhi 

pertumbuhan dan perkembangan anak. Polio dapat menyebabkan 

kelumpuhan motorik pada anak sedangkan meningitis dapat 

mempengaruhi perkembangan kognitif anak.
59
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f. Psikologis 

Hubungan anak dengan orang-orang di sekitarnya sangat 

mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Anak yang 

ditelantarkan dan kurang mendapat perhatian dari orang tuanya dapat 

mengalami keterlambatan perkembangan fisik, psikosisial dan fungsi 

neuropsikologis anak (fungsi perintah, atensi, kecepatan memproses 

pemikiran, bahasa, ingatan, kemampuan sosialisasi). Stres dan 

perasaan tertekan akan menyebabkan anak menjadi rendah diri dan  

menarik diri dari lingkungan sekitar.
11

  

g. Sosio-ekonomi 

Pekerjaan, pendapatan dan tingkat pengetahuan orang tua merupakan 

beberapa faktor sosio-ekonomi yang berpengaruh terhadap tumbuh 

kembang anak. Jumlah saudara juga merupakan faktor yang 

berpengaruh karena semakin banyak jumlah anak dalam satu keluarga, 

maka semakin sedikit pula waktu dan perhatian yang bisa diberikan 

orang tua untuk masing-masing anaknya. Penelitian menunjukkan 

bahwa memiliki anak lebih dari 4 merupakan faktor risiko terjadinya 

hambatan dalam perkembangan kognitif anak.
14

 

h. Stimulasi keluarga 

Stimulasi merupakan kegiatan merangsang kemampuan dasar anak 

usia 0-6 tahun agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara 

optimal, baik secara langsung maupun tidak langung. Kemampuan 

dasar yang dirangsang antara lain aspek motorik kasar, motorik, halus, 
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berbahasa dan berbicara serta kemampuan bersosialisasi.
60

 Caldwell 

mengemukakan bahwa stimulasi keluarga terdiri dari 6 komponen, 

yaitu
14

 : 

1) Tanggap rasa dan kata orang tua 

Tanggap rasa dan kata diwujudkan dalam bentuk ekspresi kasih 

sayang orang tua kepada anak seperti merespon hal-hal yang 

disampaikan oleh anak, memuji, membelai dan mencium anak 

serta mengizinkan anak untuk melakukan hal-hal yang ia 

minati.
14

 

2) Orang tua menerima perilaku anak 

Memarahi anak dengan kekerasan fisik atau meneriaki anak 

akan menyebabkan hiangnya rasa percaya diri anak, 

menimbulkan kebencian dan menyebabkan masalah 

perkembangan di masa yang akan datang.
61

 

3) Pengorganisasian lingkungan anak 

Lingkungan merupakan tempat anak belajar dan beraktivitas 

serta menjadi sumber stimulus-stimulus yang diperlukan anak 

untuk tumbuh kembang yang optimal. Lingkungan harus diatur 

sedemikian rupa agar anak mendapat stimulus yang adekuat 

dan teratur setiap harinya. Mengajak anak beraktivitas di luar 

rumah, memeriksakan kesehatan anak ke Puskesmas atau klinik 

secara rutin dan mengajak anak untuk pergi mungunjungi 

merupakan salah satu bentuk stimulasi yang dapat diberikan.
14
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4) Penyediaan mainan 

Mainan merupakan sarana yang penting untuk memacu 

perkembangan, khususnya yang merangsang sektor motorik 

kasar, motorik halus, bahasa dan personal sosial anak.
14

 

5) Keterlibatan orang tua terhadap anak 

Keterlibatan orang tua, khususnya ibu, secara langsung dalam 

pengasuhan anak sangat membantu mendorong perkembangan 

anak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sering mengajak 

anak untuk berbicara dan aktif memberi tahu nama benda atau 

orang-orang yang baru ditemui kepada anak untuk merangsang 

kemampuan berbahasa, memberikan mainan yang 

menstimulasi gerak motorik kasar anak dan sering melakukan 

pemantauan pada anak.
62

 

6) Variasi asuhan 

Variasi pola pengasuhan dapat dilakukan dengan cara 

mengajak anak untuk berekreasi bersama orang tua, 

mengunjungi atau mendapat kunjungan dari saudara atau tamu 

atau menceritakan dongeng kepada anak.
60

 

Semakin baik kualitas stimulasi yang diberikan keluarga, maka 

semakin baik pula perkembangan motorik kasar, motorik halus, 

bahasa, personal sosial dan intelektualitas anak. Oleh karena itu, 

kualitas stimulasi dalam keluarga harus diukur dan dievaluasi agar 

anak dapat berkembang secara optimal. Pengukuran kualitas stimulasi 
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keluarga dapat dilakukan dengan menggunakan HOME Inventory 

Score yang berupa suatu kuesioner dan ditanyakan pada ibu atau 

pengganti ibu didampingi anak selama 45 sampai 90 menit. Kuesioner 

ini telah diuji validitas dan reliabilitasnya dengan alpha coefficient  di 

atas 0,90 dan nilai kappa >0,90.
63,64

 

HOME Inventory Score terdiri dari 4 bentuk kuesioner yaitu  Infant-

Toddler HOME Inventory untuk anak usia 0-3 tahun (berisi 45 

pertanyaan), kuesioner Early Childhood HOME Inventory untuk usia 

3-6 tahun (berisi 55 pertanyaan dan 8 subskala), kuesioner Middle 

Childhood HOME Inventory untuk anak usia 6-10 tahun (berisi 59 

pertanyaan, 8 subskala) dan kuesioner Early Adolescent HOME 

Inventory untuk usia 10-14 tahun (berisi 60 pertanyaan, 7 subskala). 

Penilaian HOME Inventory dilakukan dengan menghitung jawaban 

“Ya” dan “Tidak”, dimana jawaban “Ya” diberi skor 1 dan jawaban 

“Tidak” diberi skor 0. Setelah itu nilai dijumlahkan dan diinterpretasi, 

dimana total skor > 60% menandakan stimulasi keluarga baik 

sedangakn total skor < 60% menandakan stimulasi keluarga 

kurang.
63,65

 

2.2.3 Peran nutrisi dalam perkembangan 

Otak merupakan organ khusus yang fungsionalitasnya bergantung pada 

konduksi sinyal elektris di sepanjang akson dan jumlah sinaps yang terbentuk. Hal 

ini dipengaruhi oleh zat-zat gizi khusus seperti kolin, asam folat, besi, zink dan 

lemak (khususnya AA dan DHA).
66

  Selain itu asam amino seperti glutamin dan l-
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arginin juga berperan dalam perkembangan otak anak yang optimal dimana 

glutamin meningkatkan maturitas otak dan l-arginin mempengaruhi jumlah aliran 

darah ke otak.
67

 Oleh karena itu, asupan gizi yang adekuat sangat esensial di 

tahun-tahun awal pertumbuhan karena perkembangan progesif otak selama golden 

period tidak akan terulang lagi. Anak membutuhkan protein sebagai salah satu 

sumber asam amino sebanyak kira-kira  2-3 gram /kgBB/hari.
47

 Anak dengan ASS 

yang harus mengeliminasi protein susu sapi dari diet sehari-harinya harus diberi 

alternatif sumber protein yang adekuat agar tidak mengalami keterlambatan 

perkembangan dibanding anak normal yang tidak menderita alergi susu sapi.
5
 

Perkembangan merupakan proses yang kompleks dimana progesivitasnya 

dipengaruhi oleh maturitas sistem saraf pusat (khususnya otak) dan organ-organ 

yang dipengaruhinya. Lima tahun pertama kehidupan anak sering disebut sebagai 

golden period dimana otak memiliki plastisitas yang besar sehingga sangat 

sensitif terhadap lingkungan sekitarnya yang mencakup aspek nutrisi, stimulasi 

dan pelayanan kesehatan yang memadai.
11

 Selama golden period tersebut, anak 

sangat membutuhkan asupan nutrisi berupa makronutrien seperti asam lemak dan 

protein serta mikronutrien seperti zink, kolin dan asam folat untuk mencapai 

perkembangan otak yang optimal.
66

 Nutrisi diperlukan untuk pembentukan 

neuron-neuron baru, pertumbuhan akson dan dendrit, sinaptogenesis serta 

myelinisasi otak. Nutrisi juga diperlukan untuk menjaga integritas parenkim otak 

dan pembentukan neurotransmiter sehingga anak harus selalu memperoleh asupan 

nutrisi yang adekuat.
64
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ASI merupakan sumber nutrisi yang pertama kali didapat anak dan 

merupakan gizi yang terbaik bagi anak. Selain memiliki faktor-faktor 

imunoprotektif, pemberian ASI secara eksklusif di awal kehidupan juga 

berkorelasi dengan tingkat perkembangan mental, kognitif dan neurologi anak. 

Hal ini berkaitan dengan kandungan Long-chain Polyunsaturated Fatty Acid 

(LPUFA) yang banyak terdapat dalam kolostrum.
68

 Asam lemak merupakan 

komponen utama penyusun parenkim otak, dimana komposisinya berkisar antara 

50-60% dari jaringan otak. Oleh karena itu, asupan LPUFA, sebagai salah satu 

jenis asam lemak esensial, memegang peranan penting dalam perkembangan dan 

diferensiasi otak anak. Berdasarkan letak ikatan rangkap pertama dalam rantai 

karbon penyusunnya, LPUFA dapat digolongkan menjadi ω-3 (n-3) dan ω-6 (n-6). 

Contoh LPUFA golongan n-3 antara lain adalah α-linolenic acid (ALA), 

docosahexaenoic acid (DHA) dan eicosapentaenoic acid (EPA), sedangkan 

conroh LPUFA golongan n-6 antara lain adalah linoleic acid (LA) dan 

arachidonic acid (AA). Di antara berbagai jenis LPUFA, yang paling banyak 

terkonsentrasi di otak adalah DHA dan AA. Jika dibandingkan dengan susu 

formula, ASI mengandung DHA dan AA dalam jumlah yang lebih sedikit namun 

signifikan, sehingga anak yang sudah tidak diberi ASI secara eksklusif harus 

diberi suplementasi DHA dan AA yang cukup melalui susu formula. Selain ASI 

dan susu formula, bahan makanan seperti ikan, daging sapi, daging kambing, susu 

sapi dan produk-produk derivatnya serta kuning telur juga mengandung banyak 

LPUFA.
69,70
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2.2.4 Aspek yang diukur dalam perkembangan 

Aspek-aspek yang dipantau dalam perkembangan anak antara lain : 

1. Motorik kasar 

Aspek motorik kasar berkaitan dengan kemampuan anak dalam melakukan 

pergerakan yang melibatkan otot-otot besar seperti duduk, berdiri, 

berjalan, berlari, dan lain lain.
11,54

 

2. Motorik halus 

Merupakan aspek yang berkaitan dengan kemampuan anak untuk 

melakukan gerakan yang terkoordinasi dengan tepat dan melibatkan otot-

otot kecil seperti menulis, menari, memetik bunga, mengamati sesuatu, 

dan lain-lain.
11

 

3. Kemampuan berbicara dan berbahasa 

Merupakan aspek yang berhubungan dengan kemampuan anak untuk 

merespon stimulus suara, berkomunikasi, menanggapi perkataan orang 

lain, mengikuti perintah, dan lain-lain.
11

  

4. Personal sosial 

Merupakan aspek yang berhubungan dengan kemandirian anak untuk tidak 

bergantung pada orang lain dalam  memenuhi kebutuhannya (mengambil 

makanan, memakai baju, membereskan makanan setelah bermain dan lain-

lain), kemampuan bersosialisasi serta berinteraksi dengan 

lingkungannya.
11,54
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2.2.5 Pemantauan perkembangan anak 

Gangguan perkembangan anak seringkali terlambat dideteksi sehingga anak 

tidak mendapat intervensi dan pertolongan sedini mungkin. Oleh karena itu, 

deteksi dini gangguan perkembangan anak sangat penting untuk dilakukan.  

American Academy of Pediatric (AAP) merekomendasikan dilakukannya skrining 

perkembangan global anak secara periodik pada usia 9, 18, dan 30 (atau 24) bulan 

menggunakan instrumen yang terstandarisasi. AAP juga merekomendasikan 

dilakukannya skrining apabila dokter mencurigai adanya faktor risiko atau tanda-

tanda yang mengindikasikan adanya gangguan perkembangan.
71

 Ada beberapa 

instrumen yang dapat digunakan sebagai alat skrining perkembangan anak. 

Capute Scales merupakan alat skrining yang digunakan untuk mengukur dan 

mengevaluasi kemampuan berbahasa dan visual motorik anak usia 3 hingga 36 

bulan. Bayley Scales of Infant Development III digunakan untuk mengukur 

kemampuan kognitif, bahasa, komunikasi, motorik kasar dan halus serta perilaku 

adaptif anak usia 1 hingga 42 bulan.
12

 Denver Developmental Screening Test II  

dan Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) digunakan untuk menilai 

tingkat perkembangan anak dari keempat aspek perkembangan yaitu motorik 

kasar, motorik halus, bahasa dan personal sosial.
13

 

KPSP merupakan instrumen untuk skrining pendahuluan yang 

direkomendasikan oleh Departemen Kesehatan RI untuk digunakan di pelayanan 

kesehatan primer. KPSP dapat digunakan oleh tenaga medis maupun non medis 

terlatih seperti guru taman kanak-kanak dan sekolah. KPSP juga dapat digunakan 

secara mandiri oleh orang tua. Dalam  KPSP terdapat 9-10 pertanyaan sesuai 
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kelompok usia anak yang harus dijawab oleh orang tua dengan jawaban “Ya” atau 

“Tidak” sehingga pengisian KPSP sangat praktis dan singkat. Interpretasi hasil 

untuk KPSP antara lain
72

 : 

 Jika terdapat jawaban “Ya” sebanyak 9 atau 10,  maka perkembangan anak 

dikatakan sesuai dengan tahap perkembangannya (S).  

 Jika terdapat jawaban “Ya” sebanyak 7 atau 8, maka perkembangan anak 

dikategorikan mencurigakan (M) sehingga orang tua perlu diedukasi untuk 

mengintensifkan stimulasi pada anak dan melakukan penilaian ulang 

menggunakan KPSP dua minggu kemudian.  

 Jika terdapat  jawaban “Ya” sebanyak 6 atau kurang, maka dapat 

diinterpretasi sebagai penyimpangan (P) 

 Jawaban “Tidak” perlu dirinci jumlahnya sesuai jenis keterlambatan 

(motorik kasar, motorik halus, bahasa dan personal sosial).  

2.2.5.1 Penelitian-penelitian yang menggunakan Kuesioner Pra Skrining 

Perkembangan (KPSP) 

Beberapa penelitian mengenai tumbuh kembang anak menggunakan KPSP  

sebagai instrumen pengukur tingkat perkembangan, diantaranya adalah penelitian 

berjudul ”Hubungan antara Gangguan Tidur dengan Perkembangan Batita” yang 

dilakukan oleh Falah Faniyah di Semarang pada tahun 2015. Penelitian tersebut 

menganalisis hubungan antara gangguan tidur dengan tingkat perkembangan 

dimana pemeriksaan gangguan tidur dilakukan menggunakan kuesioner Brief 

Infants Sleep Questionnaire (BISQ) dan pengukuran tingkat perkembangan batita 

dilakukan menggunakan instrumen KPSP.
73

 Penelitian serupa juga dilakukan oleh 
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Hari Kusumanegara pada tahun 2015, dimana peneliti menganalisis hubungan  

antara stimulasi keluarga dengan tingkat perkembangan batita di Kota Semarang. 

Kualitas stimulasi keluarga dinilai dengan HOME Inventory Score sedangkan 

perkembangan batita diukur dengan KPSP.
14

 

Penelitian lain yang menggunakan KPSP sebagai instrumen pengukuran 

perkembangan adalah penelitian berjudul “Perbedaan Perkembangan Bahasa pada 

Anak Usia Toddler di RW 17 Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat Timur 

dengan Anak Usia Toddler di PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung” yang 

dilakukan oleh Ratna Zakia Hasmy pada tahun 2014. Dalam penelitian ini, 

peneliti membandingkan perkembangan anak dalam aspek berbicara dan 

berbahasa di dua tempat yang berbeda, dimana kemampuan berbicara dan 

berbahasa anak diukur menggunkan KPSP.
74

 

 

2.3 Susu sapi formula hidrolisa 

Susu sapi formula hidrolisa merupakan jenis formula yang kandungan 

proteinnya telah dihidrolisis baik secara enzimatis, kimiawi, dengan pemanasan 

(heat treatment) maupun dengan ultrafiltrasi sehingga berat molekul dan 

alergenisitasnya berkurang.
75

 Dalam proses hidrolisis, hanya kasein dan whey 

sebagai fraksi protein terbanyak dalam susu sapi saja yang digunakan dalam 

pemrosesan.
76

 Umumnya rasio whey:kasein pada susu formula yang beredar di 

pasaran adalah 60:40. Berdasarkan derajat hidrolisis enzimatis dan profil berat 

molekulnya, formula hidrolisa dapat diklasifikasikan partially dan extensive 

hydrolyzed formula.
77

  Pada susu eHF, kandungan peptida dengan berat molekul 
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lebih dari 1500 Da masih ada namun dalam jumlah yang sangat sedikit (<1%) 

sehingga dari segi alergenisitasnya sesuai untuk anak dengan ASS. eHF juga 

mengandung asam amino bebas yang diperoleh dari hasil hidrolisis protein.
78

  

Pada susu partially hydrolyzed formula (pHF), meskipun protein telah 

dihidrolisis menjadi komponen-komponen dengan berat molekul yang lebih kecil, 

persentase kandungan peptida dengan berat molekul lebih dari 1500 kDa masih 

lebih dari 15% sehingga susu formula jenis ini sebenarnya tidak dikategorikan 

sebagai formula hipoalergenik dan tidak diindikasikan untuk diberikan kepada 

anak dengan ASS sebagai terapi.
78,79

 pHF diindikasikan untuk anak dengan risiko 

terkena ASS yang tinggi dan tidak lagi menerima ASI eksklusif sebagai bentuk 

pencegahan, sedangkan eHF khususnya eHF berbahan dasar kasein merupakan 

pilihan utama dalam manajemen gizi anak dengan ASS.
7,9

  

 

2.3.1 Kandungan 

Del Giudice et. al melakukan penelitian untuk membandingkan komponen 

nutrisi, rasa dan penerimaan anak terhadap beberapa produk susu formula 

hidrolisa ekstensif, parsial dan formula asam amino. Kandungan nutrisi masing-

masing produk dijabarkan dalam tabel berikut ini: 
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Tabel 2. Komposisi Nutrisi dalam Susu Formula
78

 

Jenis susu Energi 

(kcal/100ml) 

Protein 

(g/100ml) 

Lemak 

(g/100ml) 

Nukleotida 

(mg/100ml) 

Karbohidrat 

(g/100ml) 

Susu 

formula 

sapi standar 

66 3.2 3.9 

S: 2.4 

M: 1.1 

P: 0.1 

 

- 4.8 

LA: 4.8 

pHF 6.7 1.3 3.4 

S: 1.4 

M: 1.2 

P: 0.6 

L: 0.524 

LN: 0.064 

2 7.8 

LA: 7.8 

Whey eHF 

1 

72 2.1 

 

3.6 

S: 1.75 

M: 0.99 

P: 0.6 

MCT: 

1.44 

L: 0.51 

LN: 0.064 

6 7.7 

DTM: 6.7 

Casein eHF 

1 

68 1.9 3.4 

S: 1.45 

M: 1.26 

P: 0.67 

MCT: 

0.09 

L: 0.61 

LN: 0.046 

0 7.5 
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Jenis susu Energi 

(kcal/100ml) 

Protein 

(g/100ml) 

Lemak 

(g/100ml) 

Nukleotida 

(mg/100ml) 

Karbohidrat 

(g/100ml) 

Amino-acid 

based 

formula 1 

67 1.8 3.4 

S: 1.2 

M: 1.3 

P: 0.66 

MCT: 

0.136 

L: 0.5790 

LN: 

0.0579 

 

0 7.2 

*Saturated (S), Monounsaturated (M), Polyunsaturated (P), Medium chain triglyceride (MCT), Linoleic acid 

(L), Linolenic acid (LN), Dextrin maltose (DTM), Lactose (LA) 

 

Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerimaan anak terhadap pHF jauh lebih 

baik dibanding eHF dan AA, dan penerimaan anak terhadap eHF jauh lebih baik 

dibanding AA.
78

 Selain rasanya yang kurang bisa ditoleransi anak, harga eHF dan 

AA juga tergolong lebih mahal dibanding susu formula standar sehingga orang 

tua terkadang menolak menggunakan eHF sebagai manajemen terapi anak.
32

 

Kandungan protein minimum yang harus dipenuhi eHF agar sesuai untuk 

menunjang tumbuh kembang optimal anak adalah 2,25 g/100 kkal dengan angka 

konversi 6,25. Suplementasi taurin dan l-karnitin juga harus dilakukan dengan 

dosis 42 µmol/100 kkal dan 7.5 µmol/100 kkal berturut-turut.
80
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2.3.2 Penelitian-penelitian mengenai formula hidrolisa ekstensif 

Terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai penggunaan 

eHF pada anak dengan ASS, namun belum ada penelitian yang menganalisis 

hubungan konsumsi eHF terhadap perkembangan anak dengan ASS. Penelitian 

yang dilakukan oleh Estrada-Reyes et. al di Madrid bertujuan menganalisis 

hubungan konsumsi eHF dengan episode bronkitis dan DA serta korelasinya 

dengan pertumbuhan anak dengan ASS. Dalam penelitian dengan pendekatan 

kohort prospektif tersebut, sebanyak 45 anak yang memenuhi kriteria inklusi 

(terdiagnosa alergi susu sapi melalui pemeriksaan uji tusuk kulit, uji provokasi 

dan pengukuran kadar IgE, bersedia mengonsumsi eHF selama satu tahun ke 

depan, tidak mengalami kelainan neurologis dan sistemik) dipantau selama satu 

tahun ke depan untuk melihat frekuensi terjadinya episode bronkitis dan DA serta 

kaitannya dengan berat badan dan tinggi badan anak. Berdasarkan analisis data 

penelitian yang dilakukan, tidak  terdapat hubungan antara konsumsi eHF, episode 

bronkitis dan DA dengan pertumbuhan anak.
81

 

Dalam penelitian lain yang dilakukan Seppo et. al di Finlandia, dilakukan 

analisis terhadap efek konsumsi eHF dan isolat protein kedelai terhadap 

pertumbuhan anak dengan ASS. Penelitian ini merupakan jenis eksperimental 

dengan pendekatan double-blind, placebo-controlled trial dimana 168 anak 

dengan ASS berusia sekitar 7 bulan dibagi menjadi dua kelompok kontrol dan 

diberi eHF serta susu soya hingga berusia dua tahun. Bahan makanan yang dapat 

memicu reaksi alergi seperti telur, ikan, kacang, coklat dan tomat dieksklusikan 

dari diet sehari-hari selama penelitian berlangsung. Selain itu, semua responden 
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juga diberi suplementasi vitamin D dan kalsium hingga berusia dua tahun sesuai 

anjuran asosiasi dokter di Finlandia. Setelah dilakukan pengukuran status gizi dan 

analisis data, dapat disimpulkan bahwa kedua kelompok memiliki tingkat 

pertumbuhan yang normal sesuai dengan reference value untuk anak berusia 2 

tahun di Finlandia. Namun, anak yang mengonsumsi susu soya memiliki 

konsentrasi reseptor transferin serum yang mengindikasikan adanya defisiensi 

besi dibanding anak yang mendapat eHF.
16

  

2.4 Isolat protein kedelai 

Isolat protein kedelai merupakan formula dalam bentuk bubuk yang sudah 

diolah di pabrik sehingga memenuhi syarat kesehatan, efikasi dan keamanan bagi 

anak dan anak.
82

 Isolat protein kedelai diindikasikan untuk anak dengan ASS yang 

tidak dapat mengonsumsi eHF karena faktor biaya, ketersediaan atau toleransi 

anak terhadap rasa pahit eHF.
32

 Penggunaan isolat protein kedelai sebagai 

alternatif sumber nutrisi untuk anak dengan ASS khususnya bila anak berusia 

kurang dari 6 bulan harus dipantau secara hati-hati karena tidak menutup 

kemungkinan anak  mengalami sensitisasi terhadap protein kedelai dan 

menimbulkan manifestasi alergi.
17

 Selain digunakan sebagai alternatif sumber 

nutrisi bagi anak ASS, isolat protein kedelai juga diindikasikan untuk anak dengan 

intoleransi laktosa.
83

  

2.4.1 Kandungan 

Protein kedelai secara nilai biologis berbeda dengan protein susu sapi ditinjau 

dari komposisi asam amino penyusunnya. Kandungan lisin, metionin dan prolin 
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pada protein kedelai relatif lebih rendah dibanding pada protein susu sapi 

sedangkan kandungan glisin, arginin, aspartat dan sistein dalam protein kedelai 

lebih tinggi dibanding protein susu sapi.
84

 Penggunaan isolat protein kedelai 

sebagai alternatif sumber nutrisi untuk anak dengan ASS harus diperhatikan dan 

dipertimbangkan dengan hati-hati karena kandungan zat antinutrisi yang 

dimilikinya seperti fitat, manganase¸ protease inhibitor, trypsin inhibitor, lektin, 

oksalat dan isoflavon yang hanya bisa hilang secara total bila protein kedelai 

mengalami fermentasi.
80

 Oleh karena itu, akan lebih baik apabila menggunakan 

susu formula isolat kedelai yang telah diolah di pabrik karena telah memenuhi 

syarat kesehatan, efikasi dan keamanan bagi anak dan anak.
32

 

Formula kedelai yang beredar saat ini memiliki kandungan protein sebanyak 

2.2 hingga 2.6g/100 kkal dan rata-rata kandungan energi sebanyak 67 kkal/dl serta 

bebas dari protein susu sapi dan laktosa.
83

 Rata-rata produk formula kedelai juga 

telah terfortifikasi oleh zat besi, mengandung vitamin, mineral dan elektrolit yang 

memenuhi kebutuhan nutrisi anak.  Selain itu, formula kedelai juga telah 

disuplementasi dengan asam amino tambahan seperti l-metionin, l-karnitin dan 

taurin. Kandungan lemak dalam formula kedelai berasal dari minyak nabati 

dengan kadar sekitar 5.02 hingga 5.46 g/100 kcal atau 3.4 hingga 3.6 g/dl. 

Suplementasi DHA dan AA juga biasa ditambahkan untuk meningkatkan nilai 

gizi formula kedelai. Kandungan karbohidrat dalam formula kedelai berkisar 

antara 10.26 hingga 10.959/kkal dan bersumber dari maltodekstrin serta sukrosa. 

Kandungan mineral relatif lebih rendah dibanding jenis susu formula lain karena 

pada saat pemrosesan sebagian mineral-mineral yang terikat dengan fitat seperti 
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besi, zink, fosfor dan kalsium ikut terbuang. Oleh karena itu, banyak formula 

kedelai yang telah terfortifikasi zink dan besi.
82,85,86

 

Tabel 3. Perbandingan Komposisi Nutrisi Utama Susu Soya dan Formula Sapi
80

 

 Isolat protein kedelai Susu formula sapi 

Protein (g) 2.25 - 3 1.8 

Metionin (mg) 29 24 

L-karnitin (µmol/100 kcal) 7.5 5 

Besi (mg) 0,45 – 1.9 0.3 – 1.3 

Zink (mg) 0.75 – 2.4 0.5 – 1.5 

Sumber Karbohidrat Sukrosa 

Maltodekstrin 

Sirup jagung solid 

Laktosa 

2.4.2 Penelitian-penelitian mengenai isolat protein kedelai 

Penelitian mengenai efek konsumsi isolat protein kedelai terhadap 

perkembangan anak pernah dilakukan oleh Andres et. al di Amerika Serikat. 

Dalam penelitian dengan pendekatan kohort prospektif tersebut, sebanyak 391 

anak yang sehat (tidak didiagnosa ASS) dibagi menjadi 3 kelompok yang masing-

masing mengonsumsi ASI (kelompok 1, 131 anak), susu formula berbahan dasar 

sapi (kelompok 2, 131 anak) dan susu soya (kelompok 3, 129 anak). Responden 

kemudian akan dipantau pertumbuhan dan perkembangan mental, psikomotor 

serta kemampuan berbahasa menggunakan Bayley Scale of Infants Development 

dan Preschool Language Scale 3. Pengukuran dilakukan sebanyak empat kali 

pada usia 3, 6, 9 dan 12 bulan. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa Tidak terdapat perbedaan tingkat perkembangan anak yang mengonsumsi 

susu formula sapi dan isolat protein kedelai. Namun anak yang diberi ASI 
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memilki perkembangan kognitif yang lebih baik dibanding anak yang diberi susu 

formula.
18

 

2.5 Kerangka teori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.Kerangka Teori 
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2.6 Kerangka konsep 

Berdasarkan tujuan penelitian, disusun kerangka konsep sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.Kerangka Konsep 

2.7 Hipotesis 

2.7.1 Hipotesis mayor 
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4) Terdapat perbedaan pengaruh formula hidrolisa ekstensif dan isolat protein 

kedelai terhadap perkembangan personal sosial anak dengan alergi susu sapi 

 


