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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Picky Eating merupakan gangguan asupan makan secara terus 

menerus yang mengarah pada status kesehatan yang mana sebelumnya 

dikenal sebagai Selective Eating Disorder atau Picky Eater. Jenis gangguan 

ini berupa membatasi makan yang didasarkan pada penampilan makanan 

seperti bau, rasa, tekstur, merek, kualitas atau pengalaman negatif terhadap 

makanan (Zickgraf et al, 2016). Picky eater adalah suatu kondisi dimana 

anak memilih-milih makanan atau hanya mau mengkonsumsi makanan 

yang itu-itu saja. Anak dengan picky eater membatasi beberapa makanan 

seperti buah, sayuran dan daging. (Bahagia dan Rahayuningsih, 2018). 

Menjadi picky eater (pilih-pilih makan) adalah bagian dari fase hidup 

seorang anak khususnya pada usia 1-3 tahun, dan hal ini sebagai bagian dari 

normal. Dalam masa pertumbuhan, anak mengembangkan kebutuhan 

fisiologis untuk lebih banyak nutrisi yang diikuti dengan tahap neophobia 

yaitu keengganan untuk mencoba makanan baru atau tidak familiar ketika 

anak mencoba untuk menegaskan kemerdekaan dan otonomi pada dirinya 

(Anggraini, 2014). Namun fase ini menjadi tidak normal apabila terjadi 

secara terus menerus karena akan mempengaruhi status gizi dan kesehatan.  

Seorang anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang 

sangat cepat dan berada pada fase imitasi (meniru) perilaku orang 

terdekatnya. Orang tua adalah role model bagi anak, sehingga perilaku 

orang tua dapat dicontoh oleh anak. Hal ini dapat dilihat pada perilaku 

makan anak yang menunjukkan picky eater atau pilih-pilih makan. Pada 

dasarnya, makan merupakan proses pembelajaran, sehingga mengenalkan 

menu makanan pada anak harus dilakukan secara bertahap. Namun dibalik 

kemudahan dan kebisaan ini, tanpa disadari perilaku pilih-pilih makan 

tersebut bisa menjadi media untuk dicontoh anak dalam memilih makanan 

karena anak-anak  merupakan sosok peniru dari orang-orang terdekatnya. 

Apapun yang dia lihat, dianggap bahwa hal itu adalah baik dan patut untuk 
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dicontoh, namun terkadang orang tua tidak sampai berfikir bahwa 

kebiasaannya yang dirasa biasa-biasa saja akan membawa dampak bagi 

anaknya (Anggraini, 2014). 

Picky Eating merupakan salah satu risiko anak dapat mengalami 

kurang gizi, karena picky eater cenderung memiliki asupan energi, protein, 

karbohidrat, vitamin dan mineral lebih rendah dibandingkan non-picky eater 

(Hardianti et. Al, 2018). Hal serupa di tegaskan oleh Bahagia dan 

Rahayuningsih (2018) yang mengatakan bahwa dampak dari picky eater 

yang tidak tertangani dapat menyebabkan kegagalan tumbuh kembang pada 

anak, BB dan TB anak menjadi tidak sesuai dengan usia . 

 Permasalahan mengenai Picky Eating menurut penelitian dari 

American Psychiatric Association pada tahun 2013 menjadi problem di 

negara berkembang. Melalui program National Eating Disorder 

Association America pada tahun 2008 dan 2012 kasus Picky Eating 

mencapai 8,0 % sampai 14 % dan 20 % gangguan asupan pola makan. 

Sedangkan masa lampau di Canada mencapai 25% yang mengalami kasus 

Picky Eating. Penelitian membuktikan bahwa 13% sampai 22 % anak 

mengalami pilih-pilih makan atau selektif dalam makan (Nicely, at al, 

2014). Hasil penelitian yang dilakukan di wilayah kerja Puskesmas Darul 

Imarah Kabupaten Aceh Besar dapat diasumsikan bahwa penyebab status 

gizi kurang pada anak disebabkan oleh pola makan anak yang tidak baik, 

hal ini dapat dilihat dari anak yang jarang menghabiskan porsi makannya 

(83,2), tidak pernah mengonsumsi sayuran (51,5%), anak tidak mau 

mencoba makanan baru (56,4%) dan anak hanya makan makanan yang ia 

sukai saja (39,6%) (Bahagia dan Rahayuningsih, 2018). 

Perilaku picky eating diketahui dapat dipengaruhi oleh pola asuh 

makan dan perilaku makan anak. Pola asuh makan baik akan memperbaiki 

nafsu makan anak, sehingga dapat menjadi solusi untuk menghindari 

perilaku makan picky eating pada anak. (Rachmawati, 2017). Menurut 

Louise (dalam Yanti, 2015), penanganan pada masalah makanan anak 

meliputi training untuk orang tua, pendidikan gizi, latihan berinteraksi, dan 

kemampuan dalam menyediakan makanan.  
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Maka dari itu, meskipun perilaku picky eater yang merupakan 

kebiasaan memilih makanan pada anak adalah perlaku yang normal, namun 

apabila terjadi berkelanjutan akan menjadi masalah terhadap kesehatan 

anak. Peran orang tua sangat berpengaruh terhadap pola makan anak, 

sehingga perlu edukasi terhadap orang tua terkait pola makan anak. Dari 

tingginya pravelensi kejadian gizi buruk akibat kejadian Picky Eating 

diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai Picky 

Eating dengan melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul 

“Pengalaman Orang Tua Pada Perilaku  Picky Eating (Pemilih Dalam 

Makan) pada Anak.” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana pngalaman keluarga pada perilaku Picky Eating pada anak? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui pengalaman keluarga pada perilaku Picky Eating pada 

anak. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Untuk Institusi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Mahasiswa Fakultas 

Ilmu Kesehatan, dapat menjadi tambahan  ilmu pengetahuan dan sebagai 

bahan referensi untuk mengembangkan ilmu keperawatan. 

 

1.4.2 Untuk Profesi Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi maupun 

sebagai gambaran bagi profesi keperawatan dalam melakukan proses 

tindakan keperawatan maupun peneliti selanjutnya dalam mengetahui 
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pengalaman orang tua pada perilaku Picky Eating pada anak dalam aktivitas 

sehari-hari. 

1.4.3 Untuk Institusi Pendidikan 

Sebagai referensi maupun masukan bagi lembaga pendidikan dalam 

proses belajar mengajar untuk mengetahui pengalaman orang tua pada 

perilaku Picky Eating pada anak dalam aktivitas sehari-hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


