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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Hipotiroid kongenital merupakan salah satu penyebab retardasi mental. 

Penelitian Gilberg, tahun 2009 mengatakan bahwa angka hipotiroid kongenital di 

dunia adalah 1:3000 kelahiran.
1,2

 Di Asia insiden hipotiroid kongenital dilaporkan 

1 : 2720 kelahiran di daerah non endemik dan 1 : 1000 kelahiran di daerah 

endemik.
2
Di Indonesia belum diketahui angka kejadian hipotiroid kongenital 

dengan pasti, namun apabila mengacu pada angka kejadian di Asia dan di 

Yogyakarta, maka di Indonesia dengan angka kelahiran sekitar 5 juta per tahun, 

diperkirakan sebanyak 1.765 sampai 3200 bayi dengan hipotiroid kongenital dan 

966 sampai 3.200 bayi dengan hipotiroid kongenital transien karena kekurangan 

iodium, lahir setiap tahunnya 
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 Hipotiroid Kongenital merupakan gangguan hormon tiroid yang dapat 

menyebabkan perawakan dismorfik, gangguan pertumbuhan, dan gangguan 

perkembangan
2
.Penelitian yang dilakukan di India pada tahun 2010, dengan 30 

sample penderita hipotiroid kongenital didapatkan 94% mengalami gambaran 

dismorfik terdiri dari : 29% dengan kelainan jantung kongenital dan 41% dengan 

kelainan spina bifida
4
.Di RSCM Jakarta, dilakukan penelitian terhadap 30 anak 

dengan kasus hipotiroid kongenital. Terdapat 30 sample yang terdiri dari 9 laki- 

laki dan 21 perempuan. Didapatkan gejala klinis tersering adalah perkembangan 

motorik yang lambat (83,3%), konstipasi (73,3%), makroglosi (70%), wajah 
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tipikal (60%), usia tulang terhambat (95,5%), retardasi mental (IQ < 69) sebesar 

(62,5%),dll.
5
  

 Gangguan mental merupakan masalah dengan implikasi yang besar 

terutama bagi negara berkembang. Diperkirakan angka kejadian retardasi mental 

berat sekitar 0,3 % dari seluruh populasi, dan 3 % memmpunyai IQ dibawah 70. 

Sebagai SDM (Sumber Daya Manusia) tentunya mereka akan sulit dimanfaatkan, 

terutama pada anak- anak yang masih mempunyai masa depan panjang akan 

kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sosialnya.
7
 

 Indonesia, sebagai negara berkembang memiliki permasalahan yang serius 

mengenai retardasi mental. Di Kabupaten Ponorogo, terdapat desa yang menjadi 

pusat perhatian masyarakat, pemerintah , dan media. Desa tersebut adalah Desa 

Karangpatihan atau yang lebih dikenal sebagai “kampung idiot”. Terdapat 64 

keluarga yang menderita retardasi mental dan memiliki perawakan dismorfik. 

Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo mengatakan bahwa, berdasarkan letak 

wilayah yang berada di lereng pegunungan, juga tingkat kesejahteraan masyarakat 

yang rendah, kejadian “kampung idiot” ini dimungkinkan karena adanya penyakit 

hipotiroid. 

 Penegakkan diagnosis hipotiroid kongenital dilakukan dengan pengukuran 

Thyroid Stimulating Hormone (TSH) dan Free Tetraiodotironin (FT4) yang 

digunakan sebagai parameter diagnosis kelainan pada tiroid.
7 

Menurut penelitian 

Balai Penelitian GAKI di Magelang pada tahun 2011, menjelaskan bahwa 

penderita dengan hipotiroid kongenital mempunyai kadar FT4 yang menurun dan 

kadar TSH yang meningkat. Hal ini dibuktikan dengan dilakukannya analisis pada 
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tigapuluh sample dengan rerata TSH adalah 130,73 Uiu/ Ml dan rerata FT4 0,54 

mg/dl.
6
 

 Penelitian Wirawan tahun 2013 mengatakan bahwa, hipotiroid kongenital 

jika mendapat penanganan dan terapi yang tepat dan cepat akan mengurangi 

derajat retardasi mental ataupun komplikasi lainnya untuk meningkatkan kualitas 

hidup anak agar mencapai tumbuh kembang optimal.
8
Deteksi dini dan diagnosis 

yang tepat dapat membantu pemberian terapi. Hal inilah yang menjadi tujuan 

peneliti,melakukan penelitian dengan melihat kadar TSH dan FT4 terhadap 

perawakan dismorfik pada anak usia kurang dari tiga tahun di Desa 

Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. 

1.2 Rumusan Masalah Dalam Penelitian Ini Adalah : 

 Apakah adahubungan kadar TSH dan FT4 terhadap perawakan dismorfik 

pada anak usia kurang dari tiga tahun di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, 

Kabupaten Ponorogo? 

1.3 Tujuan 

1.3.1 Tujuan Umum 

 Untuk mengetahui hubungan kadar TSH dan FT4 terhadap perawakan 

dismorfik pada anak usia kurang dari tiga tahun di Desa Karangpatihan, 

Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui jumlah anak usia kurang dari tiga tahun yang memiliki 

perawakan  dismorfik 

2. Untuk mengetahui kadar TSH dan FT4 pada anak usia dibawah tiga 

tahun  yang memiliki perawakan dismorfik 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Masyarakat 

Untuk memberi informasi tentang hipotiroid kongenital, perawakan 

dismorfik, dan retardasi mental yang terdapat pada anak dibawah tiga tahun di 

Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. 

1.4.2 Manfaat Akademis 

Menambah wawasan penulis terkait dengan ilmu pengetahuan di bidang 

kedokteran tentang hubungan profil TSH dan FT4 terhadap perawakan dismorfik 

pada anak usia kurang dari tiga tahun di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, 

Kabupaten Ponorogo. 

1.4.3 Manfaat Klinis 

 Menambah sumbangan ilmu yang dapat digunakan untuk pengembangan 

penelitian tentang hubungan profil TSH dan FT4 terhadap perawakan dismorfik 

pada anak usia kurang dari tiga tahun di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, 

KabupatenPonorogo

 

 


