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2.1 Penyakit Jantung Bawaan 
 

 

Penyakit jantung bawaan (PJB) merupakan bentuk kelainan jantung pada 

struktur atau fungsi sirkulasi yang sudah didapatkan sejak bayi baru lahir 

disebabkan karena gangguan atau perkembangan struktur jantung pada tahap awal 

perkembangan janin.
1
 Penyebab sebagian besar PJB tidak diketahui. Kebanyakan 

penyebab kasus PJB adalah multifaktorial dan beberapa faktor yang diduga 

penyebab PJB yaitu berbagai stimulus lingkungan (radiasi, obat-obatan, rokok dan 

bahan kimia), kelainan genetik, dan infeksi saat kehamilan (Rubela). 
2 

 

Berdasarkan tanda khas yaitu ada tidaknya sianosis (kebiruan) dan 

penatalaksanaannya, terdapat 2 golongan besar yaitu sianotik dan asianotik.
6,7

 PJB 

asianotik dikelompokkan menjadi 2 golongan besar yaitu lesi di jantung yang 

mengakibatkan aliran pirau dari kiri ke kanan contohnya defek septum ventrikel 

(DSV), defek septum atrium (DSA) dan duktus arteriosus paten (DAP) dan lesi 

obstruktif di jantung bagian kiri atau kanan tanpa aliran pirau contohnya stenosis 

aorta (SA), koartasio aorta (KoA) dan stenosis pulmonal (SP).
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 
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PJB diantaranya memiliki kelainan simpleks yaitu adanya satu lubang pada 

septum jantung, penyempitan pada katup yang meghambat aliran darah ke paru atau 

organ tubuh lain, atau adanya kelainan lain pada ruang jantung dan katup. 

Sedangkan kerusakan jantung yang lebih complex merupakan kerusakan yang 

melibatkan beberapa bagian jantung atau gabungan dari defek tunggal dan dapat 

berpengaruh pada aliran darah sehingga sianosis bisa terjadi.
4,5 

 
Tanda dan gejala pada PJB tergantung pada tingkat keparahan, jumlah dan 

tipe kelainan jantung. Beberapa tanda dan gejala pada umumnya terdiri dari sesak 

nafas, kelelahan, sirkulasi darah yang buruk dan sulit minum.
19 

2.1.1 Penyakit Jantung Bawaan Asianotik 

 

Penyakit jantung bawaan (PJB) asianotik adalah kelainan struktur dan fungsi 

jantung yang dibawa sejak lahir yang tidak ditandai dengan sianosis, terdapat lubang 

abnormal pada sekat jantung yang disertai pirau kiri ke kanan sehingga terjadinya 

pencampuran darah dari kedua sisi, obtruksi jalan keluar ventrikel atau pembuluh darah 

besar tanpa adanya lubang di sekat jantung, dan kelainan salah satu katup jantung. 

Masing – masing mempunyai spektrum presentasi klinis yang bervariasi dari ringan 

sampai berat tergantung pada jenis dan beratnya kelainan serta tahanan vaskuler paru.
1
 

Contoh kelainan jantung bawaan asianotik dengan pirau kiri ke kanan adalah defek 

septum ventrikel (DSV), defek septum atrium (DSA) dan duktus arteriosus paten 

(DAP) yang meningkatkan aliran darah ke paru dan contoh lesi obstruktif tanpa pirau 

kiri ke kanan adalah stenosis aorta (SA), koartasio aorta (KoA) yang menurunkan aliran 

darah ke sistemik dan stenosis pulmonal (SP) yang menurunkan aliran darah ke paru. 
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2.1.1.1 Defek septum atrium (DSA) 

 

Defek septum atrium (DSA) adalah defek atau lubang abnormal pada 

septum atrium yang menghubungkan kedua atrium sehingga timbul aliran pirau dari 

kiri ke kanan atrium yang menyebabkan aliran ke paru dan beban volum pada 

jantung kanan meningkat.
1,18 

 

Berdasarkan anatomisnya terdapat 4 jenis, yaitu pada : 
18 

 

• Ostium primum : berada di bawah septum atrium dan dapat 

memotong katup mitral.

 

• Ostium secundum : berada di tengah septum atrium dan 

merupakan jenis tersering DSA. 

 

• Sinus venosus : berada diatas septum atrium dan berhubungan 

dengan P-TAPVR. 

 

• Coronary sinus : lubang besar abnormal pada sinus koronarius 

dan ventrikel kiri.

 

Tanda dan gejala yang tidak jelas pada pemeriksaan fisik menyebabkan 

DSA sulit dideteksi hingga bertahun – tahun. Kelainan yang kecil dengan 

penyimpangan yang minimal (ratio aliran pulmonal ke sistemik kurang dari 1,5) 

biasanya tidak menunjukkan simptom dan tidak memerlukan penutupan. Bila aliran 

darah pulmonal 1,5 kali lebih dari aliran sistemik, DSA perlu ditutup secara 

pembedahan untuk mencegah dari disfungsi ventrikel kanan dan hipertensi 

pulmonal irreversible. Simptom dari DSA yang besar meliputi disapnea dengan 

ekskresi, disritmia supra ventrikular, gagal jantung kanan, emboli paradosikal dan 

infeksi pulmonal berulang.
20

 Jika anak mengalami PJB sianosis, DSA dapat 
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memberikan aliran yang berguna sehingga terjadi percampuran darah teroksigenasi dan 

darah vena dalam atrium. Aliran ini dibutuhkan untuk mempertahankan hidup 

 

pasien.
18 

 

2.1.1.2 Defek septum ventrikel (DSV) 

 

Defek septum ventrikel (DSV) merupakan lesi kongenital pada jantung 

berupa lubang pada septum ventrikel yang menghubungkan ventrikel kanan dan 

kiri.
18,21

 Berdasarkan anatominya terdapat 4 tipe VSD, yaitu:
18 

• Perimembranous – bagian atas septum dan paling sering.



• Subpulmonary – di bawah katup pulmoner.



• Muscular – bagian otot deptum ventrikel. Biasanya di bawah 

septum ventrikel.


• Multiple muscular defects – biasa disebut sebagai ‘swiss cheese’ 

defects.


• Atrioventricular canal – terletak dibawah katup trikuspid dan 

disebut juga inlet (celah) DSV

 

Dikarenakan tingginya tekanan jantung kiri, aliran pirau sering terjadi dari 

kiri ke kanan. Resiko hipertensi pulmoner tergantung oleh ukuran dan lokasi defek 

serta besarnya resistensi pembuluh darah pulmoner.
18 

DSV yang kecil umumnya asimptomatik dengan riwayat pertumbuhan dan 

perkembangan yang normal, sehingga sering ditemukan secara kebetulan saat 

pemeriksaan rutin, yaitu bising pansistolik di parasternal sela iga 3 – 4 kiri. Bila sedang 

maka keluhan akan timbul saat tahanan vaskuler paru menurun, yaitu sekitar usia 2–3 

bulan. Gejalanya penurunan toleransi aktivitas fisik bayi yaitu tidak 
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mampu mengisap susu dengan kuat dan banyak, pertambahan berat badan yang 

lambat, cenderung infeksi paru berulang dan mungkin timbul gagal jantung yang 

biasanya dapat diatasi oleh medikamentosa. DSV yang besar, gejala akan timbul 

lebih awal dan lebih berat seperti kesulitan mengisap susu, sesak nafas dan 

kardiomegali yang terlihat pada minggu ke 2–3 kehidupan dan akan bertambah 

berat secara progresif bila tidak cepat diatasi. Gagal jantung timbul pada usia sekitar 

8–12 minggu dan biasanya infeksi paru yang menjadi pencetusnya.
1
 DSV yang 

besar didapatkan bukti pembesaran atrium kiri dan ventrikel pada EKG.
22 

2.1.1.3 Duktus arteriosus Persisten (DAP) 

 

Duktus arteriosus persisten adalah kegagalan penutupan duktus arteriosus 

fetal saat lahir. Duktus arteriosus menghubungkan antara arteri pulmonaris dan 

arkus aorta.
18

 DAP kecil umumnya asimptomatik dan jantung tidak membesar serta 

adanya bising kontinyu yang khas seperti suara mesin (machinery murmur) di area 

pulmonal, yaitu di parasternal sela iga 2–3 kiri dan dibawah klavikula kiri.
1,22

 Jika 

hipertensi pulmonal terjadi, ventrikel kanan akan membesar. Kewujudan DAP 

meningkatkan resiko infeksi endocarditis. 
22 

 
Penutupan DAP secara spontan segera setelah lahir sering tidak terjadi pada 

bayi prematur karena otot polos duktus belum terbentuk sempurna sehingga tidak 

responsif vasokonstriksi terhadap oksigen dan kadar prostaglandin E2 masih tinggi. 

Pada bayi prematur ini otot polos vaskuler paru belum terbentuk dengan sempurna 

sehingga proses penurunan tahanan vaskuler paru lebih cepat dibandingkan bayi cukup 

bulan dan akibatnya gagal jantung timbul lebih awal. Tindakan penutupan DAP tidak 

dianjurkan lagi bila sudah terjadi hipertensi pulmonal dengan penyakit 
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obstruktif vaskuler paru.
1
 DAP dapat menyelamatkan bayi dengan kompleks defek 

jantung sianotik atau lesi obstruktif sisi kiri, yang memberikan hanya atau sumber 

utama aliran darah pulmonal atau sistemik.
18 

 
2.1.1.4 Stenosis Pulmonal 

 

Stenosis pulmonal merupakan penyempitan yang menghambat aliran darah 

keluar dari ventrikel kanan baik di dalam tubuh ventrikel kanan, subvalvular, 

valvular, supravalvular pulmonalis atau di arteri pulmonalis.
18,22 

 
Bayi dan anak dengan SP ringan umumnya asimptomatik , kecuali keluhan 

cepat capek karena curah jantung berkurang dan tidak sianosis sedangkan neonatus 

dengan SP berat disertai dengan defek septum atrium dan defek septum ventrikel, 

maka akan terlihat takipnoe dan sianosis.
1,20

 SP valvular terdengar bunyi jantung 

satu normal yang diikuti dengan klik ejeksi saat katup pulmonal yang abnormal 

membuka. Klik akan terdengar lebih awal bila derajat obstruksinya berat atau tidak 

terdengar bila stenosis sangat berat.
1 

2.1.1.5 Stenosis Aorta 

 

Stenosis aorta adalah penyempitan aorta yang menghambat aliran darah 

dari ventrikel kiri , yang mengarah pada hipertrofi ventrikel kiri atau insufisiensi 

aorta dan dapat terjadi pada subaorta, supravalvular dan valvular berdasarkan 

lokasinya. Pada tipe supravalvular biasanya dikaitkan dengan sindrom williams dan 

tipe yang paling banyak adalah tipe valvular.
18 

 
SA derajat ringan atau sedang umumnya asimptomatik sehingga sering 

terdiagnosis pada saat pemeriksaan fisik yaitu bising sistolik ejeksi dengan atau 

tanpa klik ejeksi di area aorta; parasternal sela iga 2 kiri sampai ke apek dan leher. 
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Pada derajat berat akan timbul gagal jantung kongestif pada usia minggu-minggu 

pertama atau bulan-bulan pertama. 
1 

2.1.1.6 Koartasio Aorta 

 

Koartasio aorta adalah penyempitan pada arkus aorta dengan lokasi 

umumnya pada daerah duktus arteriosus, jika penyempitan berada pada proaksimal 

duktus disebut pre-ductal, sedangkan jika di distal duktus disebut post- ductal.
18

 

2/3 kasus koartasio aorta disertai kelianan lain, yang paling sering adalah stenosis 

aorta dan defek septum ventrikel.
23

 Tanda yang klasik pada kelainan ini adalah 

tidak teraba, melemah atau terlambatnya pulsasi arteri femoralis dibandingkan 

dengan arteri brakhialis, kecuali bila ada DAP besar dengan aliran pirau dari arteri 

pulmonalis ke aorta desendens. Selain itu juga tekanan darah lengan lebih tinggi 

dari pada tungkai.
1 

2.1.2 Penyakit Jantung Bawaan Sianotik 

 

Penyakit jantung bawaan sianotik adalah kelainan struktur dan fungsi jantung 

sedemikian rupa sehingga sebagian atau seluruh darah balik vena sistemik yang 

mengandung darah rendah oksigen kembali beredar ke sirkulasi sistemik dan ditandai 

oleh adanya sianosis sentral pada mukosa bibir dan mulut akibat adanya pirau kanan 

ke kiri. 
1,18 ,6

 Sianosis pada mukosa bibir dan mulut serta kuku jari tangan–kaki dalah 

penampilan utama pada golongan PJB ini dan akan terlihat bila reduce haemoglobin 

yang beredar dalam darah lebih dari 5 gram %. Dilihat dari penampilan klinisnya, 

terdapat 3 golongan PJB sianotik, yaitu Tetralogi Fallot (TF) dengan gejala aliran darah 

ke paru yang berkurang, transposisi arteri besar (TAB) dan Partial or Total Anomalous 

Pulmonary Venous Return (P-APVR/T-APVR) 
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dengan gejala aliran darah ke paru bertambah serta Ebstein’s Anomaly dan Hypoplastic 

Left Heart Syndrome dengan gejala aliran darah sistemik berkurang.
1,18 

2.1.2.1 Tetralogi Fallot 

 

Tetralogi fallot adalah defek jantung kongenital yang ditandai empat 

abnormalitas jantung yaitu defek septum ventrikel (DSV) tipe perimembranous 

subaorta, stenosis pulmonal tipe subpulmoner atau infundibular dengan atau tanpa 

SP valvular, overriding aorta, hipertrofi ventrikel kanan.
1,18

 Tetralogi Fallot terjadi 

akibat aliran sebagian atau seluruh aliran darah vena sistemik ke paru berkurang 

karena adanya obstruksi sehingga mengalir ke jantung bagian kiri atau ke aliran 

sistemik melalui lubang sekat.
1
 Sianosis pada mukosa mulut dan kuku jari sejak 

bayi dan murmur asimptomatis adalah manifestasi klinis yang paling umum yang 

dapat disertai dengan spell hipersianotik yaitu saturasi oksigen arteri bayi TF 

menurun secara tiba-tiba ditandai dengan meningkatnya kecepatan dan kedalaman 

pernapasan (hiperpnea) dengan sianosis yang bertambah parah pada derajat SP 

cukup berat dan squatting setelah berjalan beberapa langkah pada anak yang lebih 

besar.
1,24

 Spell hipersianotik biasanya muncul saat bangun tidur, setelah buang air 

besar, makan, dan menangis dan umumnya terjadi pada usia 2-3 bulan.
22

 Derajat 

stenosis pulmonal merupakan komponen paling penting dan berpengaruh langsung 

untuk menentukan derajat beratnya TF.
24,25 

2.1.4.2 Transposisi Arteri Besar 

 

Transposisi arteri besar merupakan kondisi abnormal pada letak arteri besar 

yaitu aorta yang keluar dari ventrikel kanan dan arteri pulmonal yang keluar dari 

ventrikel kiri.
1,22

 Terdapat 2 macam bentuk, yaitu dengan Intact Ventricular Septum 
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(IVS) atau tanpa DSV dan dengan DSV. Masing-masing mempunyai spektrum 

presentasi klinis yang berbeda. 
1
 Bentuk paling umum dari transposisi arteri besar 

adalah saat posisi ventrikel normal dan malposisi aorta pada anterior kanan arteri 

pulmonalis dan bagian kanan atas ventrikel kanan.
18

 Penampilan klinis yang paling 

utama pada TAB dengan IVS adalah sianosis sejak lahir dan kelangsungan hidupnya 

sangat tergantung pada terbukanya DAP. Selain DAP, kelangsungan hidup bayi 

tergantung pada percampuran darah balik vena sistemik dan vena pulmonalis seperti 

defek septum ventrikel atau atrium.
1
 Transposisi arteri besar adalah penyakit PJB 

sianotik yang paling mempengaruhi kegagalan pertumbuhan.
9
 Penyakit ini sering 

ditemukan pada bayi laki-laki dan sepertiga kasus mempunyai riwayat ibu yang 

menderita diabetes melitus.
26

 Walaupun berat badan lahir normal, kegagalan 

perkembangan yang signifikan sering ditemukan. Derajat sianosis tidak menunjukkan 

korelasi dengan derajat keparahan kegagalan pertumbuhan.
9 

 
2.1.2.3 Partial or Total Anomalous Pulmonary Venous Return (P-APVR/T- 

 

APVR) 

 

Total Anomalous Pulmonary Venous Return (T-APVR) adalah kegagalan 

vena pulmonaris bergabung pada atrium kiri saat perkembangan kardiopulmoner 

fetal. Vena pulmonaris mengalirkan darahnya menuju atrium kanan melalui aliran 

kedalam salah satu vena sistemik. Untuk dapat bertahan hidup, pasien harus 

memiliki DSA atau paten foramen ovale. T-APVR dan P-APVR termasuk penyakit 

jantung kongenital yang meningkatkan aliran darah pulmoner. 

 

Partial Anomalous Pulmonary Venous Return (P-APVR) adalah ketika satu 

atau lebih (tapi tidak semua) vena pulmonaris menuju atrium kanan.
18 
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2.1.2.4 Ebstein’s Anomaly 

 

Ebstein’s anomaly adalah defek katup trikuspid kongenital yang jarang. Pada 

malformasi katup trikuspidalis ini, lembaran katup trikuspid tidak melekat normal pada 

anulus katup trikuspid. Letak daun posterior dan daun septum katup trikuspidalis 

berpindah tempat ke arah lebih rendah ke dalam ventrikel kanan sehingga ruangan 

ventrikel kanan menjadi kecil, ruangan atrium kanan menjadi sangat besar karena 

bergabung dengan ruang atrialisasi ventrikel kanan , dan katup trikuspid menjadi 

inkompeten atau stenotik.
18,27

 Bayi EA berat dapat meninggal beberapa hari sesudah 

lahir karena gagal jantung kongestif tetapi dengan EA ringan–sedang dapat hidup 

sampai dewasa biasanya disertai penyulit antara lain endokarditis bakterial, abses otak, 

emboli paradoksikal, serangan iskemik transien, 

 

atau stroke.27
 Pada kelaianan ini selalu disertai paten foramen ovale atau DSA. 

Insufisiensi katup trikuspid atau stenosis menyebabkan aliran darah inefektif melalui 

jantung kanan. Tekanan atrium kanan menjadi meningkat dan timbulnya pirau kanan 

ke kiri melalui foramen ovale atau DSA yang menyebabkan sianosis.
18 

2.1.2.5 Hypoplastic Left Heart Syndrome 

 

Hypoplastic Left Heart Syndrome adalah tidak berkembangnya jantung kiri 

yaitu hipoplasia ventrikel kiri, atresia katup mitral dan/atau katup aorta, hipoplasia dan 

stenosis aorta ascendend. DAP dan DSA juga dapat ditemukan pada kelainan ini. 

Akibatnya aliran darah pulmoner mengalir menuju atrium kanan karena adanya DSA 

dan ventrikel kanan bekerja lebih keras memompa darah menuju arteri pulmonalis. 

Sehingga ventrikel kanan berdilatasi dan hipertrofi. Suplai darah 
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sistemik didapatkan dari aliran darah menuju aorta melalui DAP. Kelangsungan 

hidup bayi tergantung oleh DAP untuk mempertahankan sirkulasi sistemik.
18,28 

2.2 Pertumbuhan anak usia 2-5 tahun 
 

 

Pertumbuhan merupakan perubahan kuantitatif yaitu peningkatan ukuran 

dan struktur. Pertumbuhan anak bukan hanya menjadi besar secara fisik, tetapi 

ukuran dan struktur organ dalam tubuh juga meningkat.
14

 Pertumbuhan 

mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu perubahan ukuran, perubahan proporsi, 

hilangnya ciri-ciri lama, serta munculnya ciri-ciri baru.
29

 Keunikan pertumbuhan 

terletak pada perbedaan kecepatan yang berbeda-beda pada setiap kelompok umur 

dan perbedaan pola kecepatan pertumbuhan setiap organ tubuh. Terdapat 3 periode 

pertumbuhan tercepat yaitu masa janin, usia 0-1 tahun, dan masa pubertas yang 

disebut growth spurt.
15,17 

 

Pada masa lima tahun pertama kehidupan merupakan masa yang sangat peka 

terhadap lingkungan dan sangat penting untuk peningkatan tumbuh kembang anak atau 

biasa disebut sebagai “masa keemasan” (golden period), “jendela kesempatan” 

(window of opportunity), dan “masa kritis” (critical period).
16,15

 Pada kurva 

Scammon, kurva generalnya menunjukan pola pertumbuhan pada tinggi badan, berat 

badan, dimensi luar tubuh serta sistem tubuh seperti massa otot, tulang, sistem respirasi, 

jantung dan pembuluh darah, sistem pencernaan, sistem urigenital. Pola pertumbuhan 

pada kurva general berbentuk seperti huruf “s” dan memiliki 4 fase yaitu masa 

pertumbuhan cepat (growth spurt 1) pada bayi dan early childhood, menetap tapi 

pertumbuhan konstan pada middle childhood ,percepatan 
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pertumbuhan (growth spurt 2) selama pubertas, dan kenaikan lambat serta 

penghentian pertumbuhan setelah dewasa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 1. Kurva Scammon 
 

Kecepatan pertumbuhan setelah usia 1 tahun relatif lebih lambat dimana 

anak-anak bertambah tinggi sekitar 7 cm dan bertambah 2 kg pada berat badan tiap 

tahunnya dibandingkan anak usia < 1 tahun. Lalu, pada akhir usia 2 tahun 

pertumbuhan otak dan somatik melambat yang berhubungan dengan penurunan 

kebutuhan nutrisi. Pertumbuhan organ reproduksi masih sangat lambat pada usia 

prapubertas. Pada pertumbuhan jaringan limfoid mengalami peningkatan 

pertumbuhan dari bayi sampai puncak tertinggi di usia 11 -13 tahun 
17,30,31 

 

Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anak, yaitu : 
 

 

a. Genetik 

 

Tinggi badan , berat atau postur tubuh anak atau dewasa 

selalu menggambarkan interaksi antara pengaruh genetik dan 

lingkungan.31 Pengaruh gen terhadap pertumbuhan dengan 

pengontrolan dan sensitivitas tubuh terhadap hormon. Mutasi 
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akan menggangu proses ini dan menyebabkan penurunan pada 

ukuran tubuh.
17

 Faktor genetik kemungkin akan berperan 

dalam perbedaan pola pertumbuhan pria dan wanita.
31 

b. Hormon 

 

Terdapat hormon-hormon yang paling mempengaruhi 

pertumbuhan anak yaitu GH (growth hormone) dan hormon 

tiroid. GH membantu pertumbuhan tulang dan meningkatkan 

tinggi badan serta mengontrol kecepatan pertumbuhan sampai 

munculnya hormon steroid pada masa pubertas. Hormon tiroid 

berperan penting dalam pertumbuhan yang dapat dinilai dari 

basal metabolic rate (BMR) dan menurun secara gradual dari 

lahir sampai remaja. 
31 

c. Nutrisi 

 

Nutrisi merupakan faktor penting bagi pertumbuhan. Masukan 

kalori yang adekuat merupakan hal penting dalam pertumbuhan 

normal.
31

 Pada usia 2 tahun, napsu makan anak menjadi tidak 

terduga. Anak usia prasekolah makan dengan baik pada satu 

hidangan tapi jarang menyentuh makanannya keesokan harinya 

dan banyak yang menjadi picky eaters. Hal ini terjadi karena 

perlambatan pertumbuhan.
17

 Malnutrisi dapat menghambat 

pertumbuhan selama masa anak-anak dan malnutrisi pada saat 

prapubertas menghambat munculnya percepatan masa remaja. 

Studi pertumbuhan mengatakan bahwa 
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malnutrisi dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan yang 

serius. Pada malnutrisi, anak gagal untuk mencapai potensial 

genetik pertumbuhan tubuh dengan baik. 
31 

d. Faktor psikologis 

 

Kasih sayang dibutuhkan dan sama pentingnya seperti 

makanan sehat untuk pertumbuhan normal. Pada beberapa 

kasus, hubungan anak – orangtua yang terganggu berkontribusi 

 

dalam gagalnya pertumbuhan normal. Selama 

makan/menyusui, mengganti popok dan bermain, seorang ibu 

yang terlihat acuh, berjarak, dan terkadang tidak sabar dalam 

pengasuhan membuat anak mencoba melindungi dirinya dan 

terdapat permasalahan pada saat makan/menyusu yang akan 

mempengaruhi pertumbuhan.
17 

e. Sosio ekonomi 

 

Sosio ekonomi berpengaruh pada pertumbuhan. Seorang 

anak dari tingkat sosio ekonomi yang berbeda akan memiliki 

postur tubuh yang berbeda. Perbedaan pertumbuhan lebih 

berhubungan pada kondisi rumah dibandingkan status ekonomi 

keluarga dan kondisi rumah menggambarkan tingkat 

pendidikan dan kepribadian orangtua. 

 

Secara tidak langsung besarnya suatu keluarga akan 

berpengaruh pada laju pertumbuhan. Pada keluarga yang besar 

dengan pendapatan rendah, anak tidak mendapatkan nutrisi 
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yang cukup sehingga pertumbuhannya pun terganggu. Anak-

anak pada keluarga yang besar biasanya lebih kecil dan ramping 

dibandingkan anak pada keluarga kecil. Hal ini dimungkinkan 

karena kurangnya perhatian dan asuhan tiap individu dalam 

keluarga yang besar.
31 

f. Infeksi 

 

Penyakit merupakan faktor besar dalam malnutrisi yang 

mengganggu pertumbuhan tubuh dan perkembangan kognitif. 

Pada anak dengan nutrisi baik, tidak akan mengalami gangguan 

pertumbuhan saat sakit. Tapi ketika masukan makanan tidak 

cukup, interaksi antara malnutrisi dengan penyakit semakin 

berat. Diet yang buruk akan menurunkan sistem imun, 

membuat anak semakin mudah terserang infeksi. Penurunan 

nafsu makan dan limitasi kemampuan tubuh untuk 

mengabsorbsi makanan saat sakit terutama pada anak yang 

terinfeksi saluran pencernaannya.
17 

 

2.2.1 Pengukuran Antropometri 
 

 

Antropometri adalah pengukuran dimensi tubuh manusia dalam hal ini 

dimensi tulang, otot dan jaringan lemak. Di dalam klinik antropometri selain 

digunakan untuk menentukan status nutrisi anak, dapat pula digunakan untuk 

memantau tumbuh kembang seorang anak.
9
 Antropometri dengan spesifitas tinggi 

dapat mengidentifikasi orang sehat dan menghindari intervensi nutrisi yang tidak 

perlu.
23

 Dasar utama dalam menilai pertumbuhan fisik anak adalah penilaian 
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menggunakan alat baku (standar) yang memerlukan pengukuran yang teliti dan 

terperinci.
15

 Pemantauan pertumbuhan secara berkala dan teratur menjamin 

pertumbuhan yang optimal sekaligus untuk mendeteksi dini gangguan 

pertumbuhan, mencari sebab gangguan dan melakukan intervensi segera. 

Pengukuran antropometri dapat dilakukan dengan mudah dan cepat juga akurat. 

Pengukuran antropometri yang dapat digunakan untuk menilai pertumbuhan pada 

anak usia 3-6 tahun adalah berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala.
32

 Ada tiga 

cara penyajian distribusi indeks antropometri: yaitu persen terhadap median, 

persentil dan z-score median.
9 

 

Pengukuran antropometri merupakan cara yang paling sering digunakan 

karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu : 

 

(a) Alat mudah diperoleh 
 

(b) Pengukuran mudah dilakukan 
 

(c) Biaya murah 
 

(d) Hasil pengukuran mudah disimpulkan 
 

(e) Dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 
 

(f) Dapat mendeteksi riwayat gizi masa lalu 
 

 

Namun pengukuran antropometri juga memiliki kelemahan, yaitu : 
 

 

(a) Kurang sensitif 
 
 

(b) Faktor luar (penyakit, genetik dan penurunan penggunaan 

energi) tidak dapat dikendalikan 
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(c) Kesalahan pengukuran akan mempengaruhi akurasi kesimpulan 
 
 

(d) Kesalahan-kesalahan antara lain pengukuran, perubahan hasil 

pengukuran baik fisik maupun komposisi jaringan, analisis dan 

asumsi salah.
9
 

 

2.2.1.1 Berat Badan 
 

 

Berat badan merupakan ukuran antropometrik yang terpenting dan 

merupakan hasil peningkatan/penurunan semua jaringan pada tubuh, antara lain 

tulang, otot, lemak, dan cairan tubuh. Berat badan merupakan indikator yang terbaik 

untuk mengetahui keadaan gizi dan tumbuh kembang anak karena sensitif terhadap 

perubahan. Kerugian indikator berat badan adalah tidak sensitif terhadap proporsi 

tubuh, misalnya pendek gemuk/tinggi kurus dan beberapa kondisi penyakit dapat 

mempengaruhi pengukuran BB seperti adanya bengkak (udem), pembesaran organ 

(organomegali), hidrosefalus, dan sebagainya.
16,33 

 

Alat penimbang yang digunakan harus kuat, tidak mahal, mudah dijinjing 

dan akurat hingga 100gr. Di samping itu, timbangan harus diperiksa ulang 

(kalibrasi) setiap akan digunakan. Penimbangan selayaknya dilakukan pada pagi 

hari, setelah bangun tidur, mengenakan pakaian yang sama, sebelum makan dan 

setelah buang air besar, serta ditimbang oleh petugas yang sama pula.
9
 Indikator 

berat badan dimanfaatkan dalam klinik untuk : 

 
1) Bahan informasi untuk menilai keadaan gizi baik yang akut 

maupun yang kronis, tumbuh kembang dan kesehatan. 
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2) Memonitor keadaan kesehatan, misalnya pada pengobatan 

penyakit. 

 
3) Dasar perhitungan dosis obat dan makanan yang perlu 

diberikan.
29

 

 
Terdapat fluktuasi BB yang wajar dalam sehari sebagai akibat dari asupan 

makanan dan minuman, dengan output melalui urin, feses, keringat dan nafas. 

Besarnya fluktuasi tergantung pada kelompok umur dan bersifat individual, yaitu 

berkisar antara 100-200 gram sampai 500-1000 gram bahkan lebih. Pada masa 

prasekolah kenaikan berat badan anak rata-rata 2 kg pertahun. Pada masa ini 

pertumbuhan berlangsung stabil.
16 

2.2.1.2 Tinggi Badan 

 

Tinggi badan merupakan ukuran antropometri kedua terpenting dan 

pertumbuhan linier sebagai komponen riwayat nutrisi yang dapat digunakan sebagai 

pedoman dalam membedakan malnutrisi akut dan kronik.
16,32

 Tinggi badan digunakan 

untuk anak di atas umur 24 bulan yang diukur berdiri. Bila anak umur diatas 24 bulan 

diukur telentang, maka hasil pengukurannya harus dikoreksi dengan mengurangkan 

0,7cm.
34

 Keistimewaannya adalah pada masa pertumbuhan ukuran tinggi badan 

meningkat terus sampai tinggi maksimal di capai. Kenaikan tinggi badan berfluktuasi 

yaitu masa bayi meningkat pesat, kemudian melambat dengan cepat saat 4-5 tahun, 

selanjutnya 5-6 tahun melambat secara perlahan dan mengalami pertumbuhan konstan. 

Lalu pesat kembali pada masa remaja, melambat lagi dan berhenti pada umur 18-20 

tahun.
16,29

 Rata- rata kenaikan tinggi badan pada 
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anak prasekolah adalah 6-8 cm/tahun. Kecepatan rata-rata seluruh tahun adalah 9,5 cm 

per tahun pada anak laki-laki dan 8,1 cm per tahun pada anak perempuan.
29 

 
Keuntungan pengukuran TB ini adalah bersifat obyektif dan dapat diulang, 

alat dapat dibuat sendiri, murah dan mudah dibawa, merupakan indikator yang baik 

untuk gangguan pertumbuhan fisik yang sudah lewat (stunting), sebagai 

perbandingan terhadap perubahan-perubahan relatif, seperti BB dan LK. 

Kerugiannya adalah perubahan tinggi badan relatif pelan, sukar mengukur tinggi 

badan yang tepat, dan terkadang diperlukan lebih dari seorang tenaga. 

 
2.2.1.3 Lingkar Kepala 

 

Lingkar kepala merupakan indikator yang baik untuk pertumbuhan otak apabila 

otak tidak tumbuh normal, kepala akan kecil atau sebaliknya serta indikator malnutrisi 

pada anak.
16,32

 Dari semua indikator antropometri, pengukuran lingkar kepala paling 

cocok dilakukan pada keadaan malnutrisi dan keadaan lainnya seperti penilaian 

pertumbuhan dan status nutrisi anak berumur lebih dari 36 bulan.
32

 Lingkaran kepala 

yang lebih kecil dari normal atau mikrosefali sering kali ada retardasi mental. 

Sebaliknya adanya penyumbatan aliran cairan serebrospinal pada hidrosefalus volume 

kepala akan meningkat sehingga lingkaran kepala lebih besar. 

 
16 Pengukuran LK paling bermanfaat pada 6 bulan pertama sampai 2 tahun karena 

pada periode inilah pertumbuhan otak berlangsung dengan pesat. Namun LK yang
 

 

abnormal baik kecil maupun besar bisa juga disebabkan oleh faktor genetik 

(keturunan) dan bawaan bayi. Pada 6 bulan pertama kehidupan LK berkisar antara 

34-44 cm sedangkan pada umur 1 tahun sekitar 47 cm, 2 tahun 49 cm dan dewasa 
 

54 cm.
33
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2.2.1.4 Lingkar Lengan Atas (LILA) 

 

Lingkar lengan atas (LILA) menggambarkan tumbuh kembang jaringan 

lemak di bawah kulit dan otot yang tidak banyak terpengaruh oleh keadaan cairan tubuh 

dibandingkan dengan berat badan (BB). LILA lebih sesuai untuk dipakai menilai 

keadaan gizi/tumbuh kembang pada anak kelompok umur prasekolah (1-5 tahun). Alat 

yang biasa digunakan adalah pita skala Shakir yang disederhanakan oleh Morley 

dengan memberi warna hijau, kuning dan merah agar mudah dipahami. Pengukuran 

dilakukan pada pertengahan lengan kiri atas, antara akromion dan olekranon. 

Penggunaan LILA ini lebih tepat untuk mengidentifikasi anak dengan gangguan 

gizi/pertumbuhan fisik yang berat. Selain itu, terkadang pengukurannya yang sedikit 

menekan pertengahan LILA memberikan rasa tidak nyaman bagi anak. 

33,35 

 

2.3. Z-score 

 

Z-score atau simpangan baku/standar deviasi (SD) diterapkan pertama kali 

oleh WHO pada tahun 1979. Baku WHO/NCHS baru diterapkan pada tahun 2000, 

berdasarkan kespakatan Pakar Gizi pada pertemuan di Bogor (19-21 Januari) dan 

Semarang (24-26 Mei). WHO merekomendasikan negara yang mempunyai 

pendapatan rendah untuk menggunakan Z-score, karena Z-score dapat dihitung 

secara akurat di luar rentang batas yang asli. Bagi negara berkembang ini sangat 

menguntungkan karena individu dengan indeks yang ekstrim di bawah persentil 

dapat diklasifikasikan secara akurat. 

 

Metodenya dengan mengukur deviasi pengukuran antropometri dari rata-

rata referensi atau median yang merupakan standard deviasi atau Z-score. Skor 
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tersebut merupakan pengukuran dari individu-individu dari suatu populasi yang 

digunakan sebagai referensi yang terdistribusi secara normal dan non-normal.
23,36

 

World Health Organization (WHO) membuat grafik standard pertumbuhan dengan 

menggunakan metode z score untuk bayi dan anak-anak sampai umur 5 tahun. 

Grafik WHO berfungsi untuk menggambarkan bagaimana anak-anak seharusnya 

tumbuh tanpa memerhatikan waktu dan tempat.
37 

 

Nilai Z-score diperoleh dari hasil pembagian antara ukuran antropometris 

orang yang diperiksa dengan nilai baku acuan. Dengan rumus : 

 

Z-score = (nilai perorangan) – (nilai median acuan) 
 

 

simpangan baku populasi 
 

 

Grafik pertumbuhan WHO metode Z-score mempunyai beberapa indikator 

yang sering digunakan yaitu WAZ,WHZ,HAZ 

 

2.3.1 WAZ 

 

WAZ mewakili pertambahan berat badan secara relatif pada usia anak saat 

kunjungan tertentu. Indikator ini digunakan untuk menilai apakah anak tersebut 

underweight atau underweight berat, tetapi ini tidak dapat digunakan untuk 

mengklasifikasi apakah anak tersebut overweight atau obesitas. Karena berat badan 

merupakan pengukuran yang secara relatif dan mudah, indikator ini umumnya 

digunakan, tapi ini tidak dapat diandalkan dalam situasi ketika umur anak tidak dapat 

ditentukan secara akurat, seperti keadaan pengungsi. Sangat penting untuk dicatat, 

bahwa apakah anak underweight karena pendek (stunting) atau kurus atau keduanya. 

Jika anak memiliki oedema dikedua kakinya, retensi cairan akan 
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menigkatkan berat badan anak, menyembunyinkan berat badan yang sebenarnya 

sangat rendah. Plotkan WAZ anak danWHZ, tapi tandai dengan jelas pada grafik 

pertumbuhan (didekat titik plot) bahwa anak tersebut mengalami oedema. Kategori 

WAZ pada WHO terdiri dari 4 kategori yaitu berat badan sangat kurang (<-3 SD), 

berat badan kurang (-3 s.d <-2SD), berat badan normal (-2 s.d 2 SD) dan berat badan 

lebih(>2SD).
36 

2.3.2 HAZ 

 

HAZ mewakili pertumbuhan tinggi/panjang pada usia anak saat kunjungan 

tertentu. Indikator ini dapat membantu mengidentifikasi anak yang stunning 

(pendek) karena nutrisi rendah yang berkepanjangan atau penyakit berulang. Anak-

anak yang tinggi untuk kelompok usianya dapat juga diidentifikasi, tapi tinggi 

jarang menjadi masalah kecuali berlebih dan mengindikasikan kondisi endokrin 

yang abnormal. Berdasarkan WHO, kategori HAZ terdiri dari 4 kategori yaitu 

sangat pendek (<-3 SD), pendek (-3 s.d <-2SD), normal (-2 s.d 2 SD) dan tinggi 

(>2SD) 
36 

2.3.3 WHZ 

 

WHZ mewakili proporsi berat badan terhadap pertumbuhan panjang/tinggi 

badan. Indikator ini khususnya berguna saat umur anak tidak diketahui. Grafik ini 

akan membantu identifikasi anak-anak dengan WHZ rendah yang wasting/wasting 

berat. Wasting biasanya dikarenakan penyakit yang terjadi akhir-akhir ini atau 

kekurangan makanan yang menyebabkan penurunan BB secara akut atau drastis. 

Grafik ini juga dapat mengidentifikasi anak dengan WHZ yang tinggi dapat 

beresiko menjadi overweight atau obesitas.
36

 Berdasarkan WHO, kategori WHZ 
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terdiri dari 4 kategori yaitu gizi buruk (<-3 SD), gizi kurang (-3 s.d <-2SD), normal 

 

(-2 s.d 2 SD) dan gizi lebih (>2SD).
36 

 

2.4 Pertumbuhan anak penderita Penyakit Jantung Bawaan 

 

Status pertumbuhan pada anak yang rentan dapat dihubungkan dengan 

perkembangan saraf selain tinggi dan berat badan dewasa karena sifat pertumbuhan 

yang beriringan dengan perkembangan dan sulit dipisahkan.
11,38

 Bayi dan anak dengan 

penyakit jantung bawaan rawan akan mengalami gangguan pertumbuhan.
9
 Faktor 

resiko gangguan pertumbuhan adalah multifaktorial, contohnya peningkatan kebutuhan 

metabolik pada gagal jantung kongestif, gangguan kemampuan motorik oral, dampak 

fisiologik defek jantung primer serta penyakit genetik dan penyakit selain jantung.
11

 

Bayi dengan PJB, biasanya lahir dengan berat badan normal. Namun, masalah nutrisi 

dan pertumbuhan sering muncul sangat cepat pada usia tahun-tahun pertama.
13

 

Diperkirakan empat dari lima anak dengan PJB mengalami malnutrisi akut atau 

kronis.
39

 Berat badan lebih terpengaruh daripada tinggi badan dan hampir setengah 

bayi kurang dari 2 tahun mengalami stunning.
13 

 

2.4.1 Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan anak penderita PJB 

 

Banyak hipotesis dan penelitian yang menjadi faktor yang mempengaruhi 

pertumbuhan anak penderita PJB, yaitu : 

 

• Tipe PJB
 

 

Beratnya malnutrisi dipengaruhi oleh jenis dan kompleksnya 

kelainan jantung. Peluang PJB sianotik lebih sering terjadi 

malnutrisi dibandingkan PJB asianotik. 
11,39

 Tipe dan keparahan 
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PJB dapat menunjukan tingkat dan pola keterlambatan 

pertumbuhan yang berbeda walaupun tidak selalu secara 

langsung berhubungan dengan keparahan PJB.
9,11,13,40

 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, gangguan pertumbuhan 

pada PJB asianotik contohnya DSV umumnya adalah wasting 

sedangkan pada PJB sianotik contohnya ToF umumnya 

mengalami stunting. 
10,40 

 

Pada kasus yang membutuhkan tindakan operatif, umumnya 

mempunyai BB/TB lebih rendah dibawah SD dibandingkan BB/U. 

Catch up growth yang sepenuhnya tidak terlihat pada usia 3 tahun 

dengan PJB yang membutuhkan repair. 
11 

 

Berawal dari usia 2 minggu kelahiran, PJB sianotik (transposisi 

aorta, Tetralogi Fallot) biasanya menyebabkan berkurangnya tinggi 

dan berat badan.
9,41

 PJB asianotik (Duktus Arteriosus Persisten, 

Defek Septum Ventrikel, Defek Septum Atrium) dengan pirau dari 

kiri ke kanan yang besar mengalami penurunan kenaikan berat 

badan pada tahap awal.
13

 Anak dengan pirau dari kiri ke kanan 

cenderung memiliki berat badan yang kurang daripada anak dengan 

PJB sianotik. Ini mungkin disebabkan oleh lebih banyak terjadinya 

hipertensi pulmonair pada anak dengan pirau dari kiri ke kanan 

yang berpotensi menyebabkan gagal jantung kongenital.
9
 PJB yang 

disertai 
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hipertensi pulmonal ataupun gagal jantung kongenital akan 

berisiko lebih besar menimbulkan gagalnya pertumbuhan.
42 

 

• Peningkatan kebutuhan energi
 

 

Energi yang digunakan untuk metabolisme adalah jumlah 

TEE(Total Energy Expenditure) dan cadangan energi. Dimana TEE 

termasuk semua energi yang digunakan setiap hari seperti BMR 

(Basal Metabolic Rate), termoregulasi, aktivitas fisik, dan 

pertumbuhan. Proporsi komponen TEE secara relatif bervariasi 

sesuai umur dan komposisi tubuh.
13

 Pada penelitian peningkatan 

energi pada anak dengan PJB, didapatkan adanya peningkatan yang 

signifikan pada TEE terhadap PJB sianotik dibandingkan anak 

yang sehat.
41

 Peningkatan TEE pada anak dengan PJB dan gagal 

jantung diperkirakan lebih tinggi dibandingkan anak dengan PJB 

tanpa adanya gagal jantung. Pada sejumlah studi, BMR pada anak 

penderita PJB akan lebih besar dikarenakan adanya kebutuhan 

energi metabolisme yang meningkat akibat hipertrofi otot jantung 

pada gagal jantung kongenital, peningkatan aktivitas saraf 

simpatik, jaringan hematopoetik dan otot-otot pernafasan. 

Peningkatan resiko terjadinya infeksi akan meningkatakan 

temperatur basal dan stres metabolik.
13 

 

REE (Resting Energy Expenditure) mencangkup 

pengukuran konsumsi oksigen dan intepretasi hasil yang 
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tergantung perubahan komposisi tubuh. Kebutuhan oksigen 

akan meningkat pada anak malnutrisi dengan PJB dibandingkan 

dengan anak dengan PJB yang nutrisinya baik. Peningkatan REE 

dan hipermetabolisme pada bayi dengan PJB lebih berkolerasi 

dengan ada atau tidaknya gagal jantung kongesti dibandingkan 

tipe spesifik lesi jantung. Peningkatan kecepatan metabolik 

biasanya diketahui dengan mengukur konsumsi oksigen, 

sehingga sangat sulit dibedakan dengan hipoksia kronik. Pada 

hari ke 3 postoperatif, terdapat adanya peningkatan metabolisme 

anabolik yang ditandai dengan tingkat glukosa yang normal dan 

peningkatan insulin, glukagon, GH (Growth Hormon), dan 

hormon tiroid yang mungkin tertunda pada pasien dengan PJB 

sianotik sebelum operasi.
9,13

 Hal ini dimungkinkan karena 

penurunan intake PJB sianotik yang lebih besar dari PJB 

asianotik. 

 
 
 

 

• Asupan makanan dan malnutrisi
 

 

Asupan makanan yang berkurang pada anak dengan PJB 

merupakan penyebab terpenting gagalnya pertumbuhan. Anak 

dengan PJB dan gagal jantung ringan yang umumnya diberi 

makan berlebih, serta kelebihan cairan dan natrium menggangu 

hemodinamik jantung yang menyebabkan dekompensasi gagal 
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jantung dan penurunan intake. Sebagai hasilnya, semua intake 

nutrisi menjadi tidak adekuat. Berkurangnya asupan nutrisi 

disebabkan anorexia dan peningkatan aktivitas respirasi 

menyebabkan defisit nurtrisi yang besar. Dyspnoea dan 

tachypnoea pada pasien gagal jantung kongestif cenderung 

mengalami kelelahan dan penurunan intake nutrisi. Hipoksia 

kronik juga berperan dalam masalah pemberian makan pada 

pasien jantung.
43

 Hipoksia akan menyebabkan sel-sel tidak bisa 

membentuk energi karena kekurangan oksigen. Beberapa 

penelitian melaporkan bahwa malabsorbsi lemak dan/atau 

protein pada anak dengan gagal jantung kongestif, sedangkan 

penelitian lain melaporkan berbagai derajat malabsorbsi lemak 

pada bayi dengan semua tipe PJB.
37 

 

Malabsorbsi juga berperan dalam gangguan pertumbuhan 

anak dengan PJB dan akan menyebabkan gagal jantung 

kongestif dan kurangnya oksigen. Anak-anak dengan penyakit 

jantung membutuhkan 50% lebih banyak kalori dibandingkan 

anak normal untuk mencapai pertumbuhan yang normal.
43

 

Faktor adanya gangguan kemampuan motorik oral seperti 

disfagia (sulit menelan) serta adanya refluks gastroesophageal 

juga mempengaruhi asupan makanan anak penderita PJB.
9,11

 

Berkurangnya perfusi menuju traktus gastrointestinal sering 

mengakibatkan terhambatnya pengosongan lambung sehingga 
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mudah merasa kenyang, mual muntah, dan adanya refluks 

gastroesophageal (GERD) pada bayi dan anak dengan gagal 

jantung sedang dan berat. Akibatnya terjadi penurunan absorbsi 

nutrisi. Refluks dapat diatasi dengan obat-obatan dan/atau 

pengaturan pemberiaan makan bayi dan anak.
37

 Peningkatan 

kehilangan nutrisi disebabkan enteropati sehingga terjadi 

kehilangan protein pada pasien dengan peningkatan tekanan 

jantung kanan.
9,37

 Kemudian hilangnya elektrolit dari ginjal 

juga akan menambah hilangnya nutrisi tubuh.
9 

 

• Status sosial ekonomi
 

 

Pendapatan keluarga yang memadai akan menunjang tumbuh 

kembang anak, karena orang tua dapat menyediakan semua 

kebutuhan anak baik primer maupun sekunder.
44

 Pendapatan juga 

akan mewakili asupan makanan yang diberikan pada anak terutama 

pada anak penderita PJB yang membutuhkan komposisi asupan 

makanan yang berbeda dengan anak sehat. 

 

• Penyakit infeksi penyerta
 

 

Pneumonia menempati urutan pertama penyakit penyerta yang 

membawa anak datang berobat. Infeksi menjadi masalah pada PJB 

khususnya infeksi saluran pernafasan bawah.
45

 Penyakit infeksi 

merupakan salah satu faktor terjadinya gizi buruk pada anak akibat 

metabolisme dan keseimbangan hormon 
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yang terganggu.
44

 Penelitian yang dilakukan oleh MacDonald 

dkk menunjukkan mortalitas infeksi Respiratory syncytial virus 

(RSV) pada bayi dengan PJB mencapai 44%.
45

 RSV adalah 

kuman paling sering yang menyebabkan infeksi paru dan jalan 

napas pada bayi dan anak-anak. Gejala yang paling sering 

ditimbulkan adalah gejala common cold seperti batuk disertai 

sesak napas , hidung tersumbat, dan demam ringan.
46

 Penyakit 

jantung bawaan adalah salah satu faktor risiko terjadinya 

pneumonia berulang pada anak. 
45 
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2.5 Kerangka teori         

     Genetik       

            
            

Riwayat  Penyakit jantung    Pertumbuhan    
     

Hormon penggunaan  bawaan:     anak usia 2-5  
           

obat-obatan 
 

• Simple 
   

tahun : 
  Pertumbuhan 

        

   asianotik    • WAZ    
  

• Kompleks 
      

Riwayat          
  

asianotik 
   

• HAZ 
   

Infeksi saat  
•

      

kehamilan  Sianotik    
• WHZ 

   
         

          

          
             
 

 

Penyakit  

infeksi 
 

 

Masukan  

makanan 

 

Sosio  

ekonomi 
 

 

Gambar 2. Kerangka Teori 
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2.6 Kerangka konsep       
        

 Penyakit jantung bawaan:     Pertumbuhan anak usia 

 
• Simple asianotik 

    2-5 tahun : 
       

 • Kompleks     • WAZ 

  asianotik     
• HAZ  • Sianotik     

       

        • WHZ 
        

          

        

      Penyakit   
      

infeksi 
  

        
         

          

      Sosio    

      ekonomi    
           

 

 

Gambar 3. Kerangka konsep 

 

2.7 Hipotesis 

 

2.7.1 Hipotesis Mayor 

 

Terdapat perbedaan pertumbuhan anak PJB dengan kelainan simpleks dan 

kelaianan kompleks pada usia 2-5 tahun. 

 

2.7.2 Hipotesis Minor 
 

 

Terdapat perbedaan WHZ, WAZ, HAZ usia 2-5 tahun dari berbagai PJB , 
 

yaitu: 
 

 

1. PJB simple asianotik 
 

2. PJB kompleks asianotik 
 

3. PJB sianotik 


