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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

ARFID atau Avoidant Restrictive Food Intake Disorder merupakan diagnosis 

terbaru dalam Diagnostik dan Statistik Manual (DSM 5). ARFID menggantikan 

diagnosis gangguan pemberian makan pada bayi atau anak usia dini yang merupakan 

diagnosis DSM-IV (American Psychiatric Association, 2013). Orang yang menderita 

ARFID ditandai dengan adanya pembatasan makanan atau adanya keinginan hanya 

pada beberapa makanan tertentu. Pembatasan makanan tersebut dapat mengakibatkan 

penurunan berat badan yang signifikan atau kegagalan menaikkan berat badan yang 

diharapkan dan menjadi gangguan pertumbuhan pada anak – anak. Kondisi 

pembatasan makanan ini juga dapat mengakibatkan kekurangan nutrisi yang signifikan, 

ketergantungan pada makanan enteral atau suplemen nutrisi, dan gangguan lain yang 

ditandai dengan fungsi psikososial (Norris & Katzman, 2015). 

Kasus anak – anak dengan ARFID masih banyak ditemukan, dalam penelitian 

yang dilakukan oleh The Gateshead Millenium Baby Study di Inggris menyatakan bahwa 

20% orang tua melaporkan anaknya mengalami masalah makan. Studi di Italia juga 

menunjukkan peningkatan prevalensi anak dengan sulit makan meningkat dari 6% 

menjadi 25% – 40%. Survey yang dilakukan di Amerika menyebutkan 19% - 50% 

orang tua mengeluh anaknya pemilih dalam makanan (Karaki, Kundre, & Karundeng, 

2016). Penelitian yang melakukan perbandingan diagnosis DSM IV hingga DSM 5 

pada 309 kasus pediatrik, ditemukan 20% mengalami ARFID, dalam penelitian ini juga 

melaporkan adanya studi prospektif dari 215 anak sampai remaja dalam enam lembaga 
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terdapat 14% anak di diagnosis ARFID (Norris & Katzman, 2015). Penelitian Nakai 

et al (2017) melaporkan terdapat 5% - 22,5% anak – anak mengalami ARFID.  

Di propinsi Jawa Timur diketahui 15% dari 2,4 juta balita diantaranya 

mengalami masalah sulit makan yang mengakibatkan gizi buruk. Penelitian pada anak 

umur 3 – 5 tahun didapatkan data 59,3% dari mereka mengalami kesulitan makan 

(Kesuma, Novayelinda, & Sabrian, 2015). Berdasarkan hasil Riset dan Kesehatan Dasar 

di Kabupaten Malang terdapat prevalensi balita dengan gizi buruk sebesar 3,1% dan 

balita dengan gizi kurang sebanyak 9,4% (Abdurrachman, 2015). Berdasarkan data 

dinas kesehatan Kabupaten Malang, kejadian gizi buruk dan gizi kurang di Puskesmas 

Singosari terdapat 0,18% dan 2,21%. Puskesmas Ardimulyo memiliki data gizi buruk 

dan gizi kurang sebanyak 1,57% dan 3,09%. Puskesmas Karangploso memiliki data 

gizi buruk dan gizi kurang sebanyak 0,14% dan 5,87% (Mursyidah, 2013). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 ibu di Singosari dan Karangploso 

Kabupaten Malang didapatkan 8 ibu mengatakan bahwa anaknya termasuk anak – anak 

yang mengalami sulit makan. Sulit makan dikarenakan tidak menyukai tampilan dari 

makanan yang diberikan atau sangat memilih – milih makanan yang akan dimakan. Ibu 

merasa khawatir dengan keadaan sang anak, ibu takut apabila keadaan anak saat ini 

yang lebih suka memilih – milih makanan akan berdampak terhadap proses tumbuh 

kembang sang anak. Total dari 8 ibu tersebut, 4 ibu mengatakan bahwa keadaan 

tersebut membuat khawatir akan tetapi mereka menganggap bahwa keadaan tersebut 

bukan hal yang serius, asalkan anak mereka masih mau makan. 

Persepsi keseriusan (perceived seriousness) merupakan sebuah kepercayaan tentang 

keseriusan kondisi yang sedang dialami oleh diri sendiri atau orang lain (Parvanta, 

Nelson, David, Parvanta, Sarah, & Harner, Richard, 2011). Persepsi keseriusan atau 
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perasaan akan tingkat keparahan penyakit dapat berupa sebuah perasaan khawatir. 

Perasaan yang dimiliki dapat berupa pemikiran tentang konsekuensi dari penyakit yang 

diderita jika tidak mendapatkan perawatan. Resiko komplikasi dari penanganan medis 

seperti kematian, kecacatan, atau rasa sakit. Konsekuensi lain yang mungkin dapat 

terjadi seperti gangguan interaksi dengan lingkungan atau keluarga (Glanz, Rimer, & 

Viswanath, 2008). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi 

keseriusan dapat diartikan sebagai perasaan akan tingkat keparahan terhadap sebuah 

penyakit yang dialami dengan berbagai konsekuensi dari penyakit tersebut. 

Persepsi keseriusan merupakan salah satu variabel dari sebuah teori besar yaitu 

teori Health Belief Model. Teori ini dikembangkan untuk memahami kegagalan banyak 

orang dalam upaya pencegahan suatu penyakit atau kegagalan dalam melakukan deteksi 

dini pada sebuah penyakit, meskipun tanpa tanda dan gejala (Shumaker, Sally, Ockene, 

Judith, & Riekert, Kristin, 2009). Teori Health Belief Model adalah salah satu kerangka 

kerja konseptual yang banyak digunakan dalam penelitian yang membahas tentang 

perilaku kesehatan. Teori ini digunakan untuk menjelaskan tentang perubahan dan 

pemeliharaan perilaku yang dinilai memiliki hubungan dengan kesehatan. Teori ini 

awalnya digunakan sebagai panduan untuk intervensi perilaku kesehatan, akan tetapi 

dalam dua dekade terakhir teori ini diperluas sehingga dapat digunakan untuk 

mendukung intervensi perubahan perilaku kesehatan (Glanz et al., 2008). 

Pengembangan teori ini dilakukan juga untuk menjelaskan dan memahami perilaku 

setiap individu yang menerima atau melakukan penolakan terhadap pelayanan 

kesehatan (Borowski & Tambling, 2015). 

Teori Health Belief Model memiliki beberapa komponen, diantaranya adalah 

persepsi kerentanan (perceived susceptibility) yaitu persepsi individu terhadap paparan 
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bahaya atau resiko tertular sebuah penyakit. Persepsi keseriusan (perceived seriousness) 

yaitu persepsi individu pada tingkat keseriusan atau keparahan sebuah penyakit, resiko 

tertular, dan tingkat keparahan yang dirasakan jika tidak dilakukan pengobatan. 

Persepsi keuntungan (perceived benefits) yaitu keyakinan individu pada efektifitas dari 

berbagai macam tindakan yang telah dilakukan untuk mengurangi ancaman penyakit 

yang dirasakan. Persepsi hambatan (perceived barriers) yaitu persepsi adanya potensi 

negatif atau hambatan yang akan muncul (Shumaker, Sally et al., 2009). Dalam 

modifikasi selanjutnya didapatkan tambahan variabel berupa rasa percaya diri (self 

efficacy) dalam melakukan sebuah tindakan atau sebuah perilaku kesehatan (Emmanuel, 

2015). 

Menurut Mansyur (2018) persepsi keseriusan adalah tingkat kepercayaan setiap 

individu baik diri sendiri, orang tua, atau keluarga terhadap tingkat kepercayaan pada 

konsekuensi atau dampak yang dirasakan akan semakin parah apabila suatu penyakit 

tidak segera diatasi. Menurut teori Health Belief Model setiap individu akan mengambil 

sebuah keputusan terhadap suatu penyakit untuk melindungi dirinya jika mereka 

memiliki persepsi seperti kerentanan, keseriusan, manfaat, dan hambatan pada diri 

mereka. Teori Health Belief Model secara ekstensif telah menentukan antara hubungan 

keyakinan individu dengan sebuah perilaku kesehatan. Teori ini memprediksi bahwa 

seseorang akan mengambil sebuah tindakan atau melakukan promosi kesehatan apabila 

mereka memandang diri mereka rentan terhadap sebuah penyakit (Oktaviana, 2015). 

Sebuah persepsi dapat menjadi salah satu faktor seseorang mengambil sebuah 

keputusan untuk melakukan sebuah perilaku kesehatan. 

Perasaan yang serupa dengan persepsi keseriusan adalah kecemasan. 

Kecemasan juga dapat berupa sebuah perasaan khawatir atau ketakutan yang spesifik. 
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Kecemasan timbul karena adanya ketakutan atau kekhawatiran terhadap suatu benda, 

konsidi, peritiwa atau lingkungan yang dianggap mengancam atau membahayakan 

dirinya. Kecemasan yang terjadi karena hal – hal spesifik dapat mempengaruhi ataupun 

menghalangi tujuan dari masing – masing individu. Oleh karena itu hal tersebut dapat 

mempengaruhi secara negatif terhadap interaksi sosial seseorang (Behrman, Kliegman, 

Alvin, & Nelson, 2000). Persepsi keseriusan berbeda dengan kecemasan, persepsi 

keseriusan menimbulkan perasaan khawatir terhadap suatu kondisi yang dapat 

mendorong seseorang melakukan sebuah perilaku atau merubah kondisi tersebut 

dengan sebuah tindakan (Glanz et al., 2008). 

Persepsi keseriusan yang dimiliki oleh ibu akan mendorong ibu memutuskan 

untuk melakukan perilaku kesehatan yang tepat. Menurut Masdiana, Tahlil & Imran 

(2016) pengetahuan, persepsi dan keterampilan ibu merupakan peranan penting dalam 

meminimalkan terjadinya suatu penyakit. Pengalaman ibu juga dianggap dapat 

memberikan dampak yang positif dalam mengendalikan terjadinya sebuah penyakit. 

Salah satu faktor yang berpengaruh adalah pengetahuan ibu terhadap suatu penyakit 

yang dianggap serius dan rentan terjadi pada anak. Faktor pendidikan ibu menentukan 

sikap peminatannya terhadap fasilitas layanan kesehatan, tingkat pengetahuan ibu akan 

manfaat dari layanan kesehatan sangat mempengaruhi perilaku ibu dalam upaya 

melakukan pengobatan atau pencegahan (Sulistiyanti at al, 2015). Perilaku kesehatan 

yang dilakukan ibu dapat dimulai dari bagaimana perilaku pengasuhan ibu dalam 

mengelola anak ARFID. 

Perilaku pengasuhan seperti sikap ibu dalam mengelola anak ARFID sangat 

mempengaruhi perilaku makan anak. Para ahli gizi mengatakan bahwa orang tua 

memiliki peran penting dalam perilaku makan anak. Orang tua mempengaruhi pola 
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makan anak dan perilaku makan anak dalam berbagai cara, salah satunya melalui 

praktek perilaku pengasuhan terkait makanan. Praktek perilaku pengasuhan yang 

dimaksud adalah perilaku orang tua dalam pemberian makan yang dapat berupa 

perilaku dan teknik khusus yang digunakan oleh orang tua untuk mempengaruhi 

asupan makan anak (Melbye & Hansen, 2015). Orang tua khusus nya ibu sangat 

berperan penting dalam pemberian makan anak, karena ibu yang lebih sering 

berinteraksi dengan anak. 

Perilaku pengasuhan ibu berperan penting dalam masa tumbuh kembang anak, 

sifat perkembangan anak cenderung senang bereksplorasi dengan hal – hal yang baru. 

Pada masa tumbuh kembang, anak akan mengalami perubahan pola makan, umumnya 

anak mengalami kesulitan makan. Ibu adalah orang pertama yang mengetahui setiap 

perkembangan anak termasuk perubahan pola makan anak tersebut. Sikap ibu dalam 

mengasuh anak dapat berpengaruh dalam membentuk karakter anak, termasuk 

membuat anak menjadi sulit makan, seperti cara ibu memberikan makanan, 

menenangkan anak dengan memberikan makanan ringan, memaksa anak untuk makan, 

terlambat memberikan makanan, dan tidak membiasakan makan tepat waktu (Karaki 

et al., 2016). 

Menurut Sjarif (2016) beberapa hal yang patut diperhatikan ibu dalam 

mengatasi anak sulit makan atau ARFID adalah memperhatikan pola makan anak, 

sebagian ibu kurang mengajarkan pada anak untuk dapat makan secara mandiri 

meskipun sebenarnya anak telah mampu makan secara mandiri. Pengalaman sensori 

anak dengan makan secara mandiri dapat menambah daya tarik dan rasa ingin tahu 

anak terhadap makanan. Menciptakan suasana yang menyenangkan, memberikan 

variasi makanan baik dalam jenis, jumlah atau tampilan, cara penyajian makanan, 
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menghindari memberikan beberapa jenis makanan yang sama dan berulang – ulang 

agar tidak membuat anak bosan.  

Modifikasi perilaku memang harus dilakukan ibu, didukung dengan perilaku 

atau tindakan yang dapat merubah sikap anak. Ketika anak makan dan rewel lalu 

direspon ibu dengan tidak sabar dan  memaksa anak, maka makan akan menjadi 

sesuatu hal yang dianggap tidak menyenangkan dan akibatnya anak menjadi sulit 

makan. Jika hal ini sudah terjadi maka persepsi ibu terhadap tingkat keseriusan masalah 

tersebut akan sangat menentukan keputusan ibu dalam melakukan sebuah perilaku 

kesehatan atau pengobatan (Sjarif et al., 2016). Perilaku ibu yang sangat mempengaruhi 

perilaku makan anak didapatkan 78,4% untuk perilaku pengasuhan otoriter dan 77,2% 

untuk perilaku pengasuhan overprotective (Van Der Horst & Sleddens, 2017). Persepsi 

positif yang dimiliki ibu dan mendorong ibu membawa anak ke posyandu didapatkan 

sebesar 40,42% (Wardani, Sari, & Nurhidayah, 2015).   

Persepsi keseriusan atau keparahan terhadap suatu penyakit terjadi didalam 

berbagai macam kasus. Hasil penelitian yang didapatkan tentang persepsi keseriusan 

pasien kanker kulit non melanoma pada pasien dengan actinic keratosis didapatkan 

hasil sebagian responden  sebanyak 51% tidak menganggap penyakit yang diderita 

sebuah hal yang serius (Akarsu, Ozbagcivan, Ilknur, Semiz, & Fetil, 2018). Penelitian 

yang dilakukan untuk menentukan persepsi keseriusan dan keparahan terhadap kanker 

payudara terdapat sebanyak 52,6% (Molina, Thompson, & Ceballos, 2014). Gambaran 

persepsi orang tua terhadap tingkat keseriusan atau keparahan karies gigi pada anak 

terdapat sebanyak 88,3% responden (Mansyur, 2018). Penelitian Wigati (2016) terdapat 

66,7% responden menganggap serius penyakit kanker serviks sehingga mereka perlu 

melakukan tes skrining. Tingginya angka kejadian terkait persepsi keseriusan individu 
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terhadap suatu penyakit menunjukkan bahwa pentingnya sebuah persepsi keseriusan 

dalam memutuskan sebuah perilaku kesehatan. Sangat perlu untuk diketahui persepsi 

keseriusan ibu dalam mengelola anak ARFID agar tidak jatuh dalam kondisi gizi buruk. 

Berdasarkan uraian diatas yang menjelaskan tentang persepsi keseriusan sebuah 

penyakit yang dapat mempengaruhi sebuah perilaku ibu dalam menentukan keputusan 

pengambilan pengobatan atau perilaku kesehatan peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan Antara Keyakinan Orang Tua : Persepsi 

Keseriusan Dengan Perilaku Ibu Dalam Mengelola Anak ARFID”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah apakah ada 

hubungan antara keyakinan orang tua : persepsi keseriusan dengan perilaku ibu dalam 

mengelola anak ARFID. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui adanya hubungan antara keyakinan 

orang tua : persepsi keseriusan dengan perilaku ibu dalam mengelola anak ARFID 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui data demografi atau data responden terkait usia ibu dan anak, 

tinggi badan dan berat badan anak, pendidikan terakhir ibu, pekerjaan ibu, 

dan penghasilan ibu. 

2. Mengidentifikasi terkait keyakinan orang tua : persepsi keseriusan 

3. Mengidentifikasi terkait perilaku ibu mengelola dalam mengelola anak 

ARFID 
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4. Menganalisa hubungan antara keyakinan orang tua : persepsi keseriusan 

dengan perilaku ibu dalam mengelola anak ARFID 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan, wawasan dan 

pengalaman peneliti dalam mengetahui hubungan antara keyakinan oran tua : persepsi 

keseriusan dengan perilaku ibu dalam mengelola anak ARFID. 

1.4.2 Manfaat Bagi Orang Tua 

Orang tua dapat mengetahui tentang pengaruh persepsi keseriusan yang 

dirasakan orang tua dalam mengambil keputusan pengobatan atau melakukan perilaku 

kesehatan yang tepat. 

1.4.3 Manfaat Bagi Institusi Pendidikan Keperawatan 

Hasil penelitian ini diharapakan dapat bermanfaat untuk dijadikan tambahan 

informasi dan referensi dalam pembelajaran dalam bidang keperawatan anak atau 

keperawatan komunitas keluarga terkait persepsi keseriusan orang tua dengan perilaku 

ibu dalam dalam mengelola anak ARFID. 

1.5 Keaslian Penelitian 

1. Penelitian (Akarsu et al., 2018) berjudul “Sun-related risk factors, perceived 

seriousness of disease and accompanying non-melanoma skin cancer in patients with 

actinic keratoses”. Hasil dari penelitian pasien kanker kulit non melanoma 

pada pasien dengan actinic keratosis terdeteksi signifikan lebih tinggi pada 

pasien dengan usia 65 tahun dengan riwayat kanker kulit atau memiliki 

riwayat penyakit keluarga. Peneliti juga mengamati bahwa 51% pasien tidak 
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menganggap kasus ini serius dan harus segera diperiksakan ke dokter. 

Perbedaan penelitian ini adalah pada variabel dependen, dimana peneliti 

melakukan penelitian pada pasien dengan kasus non-melanoma skin cancer 

pada pasien dengan actinic keratosis. Sampel yang digunakan juga berbeda, 

peneliti menggunakan sampel pasien dengan actinic keratosis. 

2. Penelitian (Dey et al., 2015) yang berjudul “Children with mental versus physical 

health problems differences in perceived disease severity, health care service utilization 

and parental health literacy”. Hasil penelitian menunjukkan kesehatan mental 

dianggap lebih parah dan memberikan dampak yang lebih besar pada 

keluarga terutama dampak finansial daripada kesehatan fisik. Perbedaan 

penelitian ini berada di variabel independen, peneliti melakukan penelitian 

pada orang tua dengan anak yang mengalami masalah kesehatan mental.  

3. Penelitian (Cianchetti et al., 2015) yang berjudul “The perceived burden of 

epilepsy : impact on the quality of life of children and adolescents and their families”. 

Hasil penelitian menunjukkan tingkat kekhawatiran orang tua terhadap 

epilepsi dan tingkat keparahan penyakit berkorelasi dengan penurunan 

kualitas hidup pada anak – anak dan keluarga. Perbedaan penelitian ini 

adalah pada variabel dependen dimana peneliti melakukan penelitian pada 

orang tua dengan anak epilepsy. 

4. Penelitian (Wardani et al., 2015) berjudul “Hubungan persepsi dengan 

perilaku ibu membawa balita ke posyandu”. Hasil penelitian ini 

menunjukkan adanya hubungan antara persepsi dengan perilaku ibu 

membawa balita ke posyandu. Perbedaan penelitian ini adalah pada 

variabel dependen, dimana peneliti melakukan penelitian untuk perilaku 

ibu membawa balita ke posyandu. 


