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GAMBARAN STATUS GIZI ANAK THALASEMIA 

 

Abstrak 

 

Thalasemia merupakan salah satu penyakit karena sindrom genetik yang  

diakibatkan adanya ketidakmampuan pada sunsum tulang belakang yang 

mengaibatkan terjadinya penurunan sintesis salah satu rantai dalam hemoglobin 

utama (Hb A) yang sering terdapat di dunia. Banyaknya penderita thalasemia 

yang ada di Jawa Tengah terutama wilayah Boyolali. Anak dengan thalasemia 

membutuhkan asupan gizi yang baik dalam proses pengobatan dan perawatan 

baik di rumah sakit maupun di rumah. Orang tua merupakan care gifer anak 

selama perawatan dan pengobatan, maka orang tua harus dapat mengetahui gizi 

anak selama perawatan dan pengobatan thalasemia. Status gizi anak thalasemia 

sangat penting untuk dipantau orag tua agar tidak terjadi keterlambata 

pertumbuhan anak. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan status gizi 

anak thalasemia. Metode penelitian ini menggunakan desktriptif dengan 

pendekatan cross sectional. Penelitian ini diikuti oleh 50 anak dengan diagnosis 

thalasemia yang dipilih dengan tekik accidental sampling. Hasil penelitian 

menunjukkan 8% status gizi kurang dan 92% menunjukkan status gizi baik. 

Simpulan dari hasil penelitian adalah status gizi anak thalasemia adalah baik.  

 

Kata Kunci : thalasemia, status nutrisi 

 

Abstract 

 

Thalassemia is a disease caused by a genetic syndrome caused by an inability in 

the spinal cord which results in decreased synthesis of one of the chains in the 

main hemoglobin (Hb A) that is often found in the world. The number of 

thalassemia patients in Central Java, especially in Boyolali. Children with 

thalassemia need good nutrition in the process of treatment and care both at the 

hospital and at home. Parents are the care gifer of children during care and 

treatment, so parents must be able to know the child's nutrition during 

thalassemia care and treatment. Nutritional status of thalassemia children is 

very important to be monitored by parents so that there is no delay in the 

growth of children. The purpose of this study was to describe the nutritional 

status of thalassemia children. This research method uses descriptive with cross 

sectional approach. This study was followed by 50 children with a diagnosis of 

thalassemia who were selected by accidental sampling technique. The results 

showed 8% malnutrition status and 92% showed good nutritional status. The 

conclusion from the study is that the nutritional status of thalassemia children is 

good. 

 

Keywords: thalassemia, nutritional status 

 



2 
 

1. PENDAHULUAN 

Thalasemia merupakan salah satu penyakit yang ditimbulkan karena sindrom 

genetik yang terjadi penurunan sintesis salah satu rantai dalam hemoglobin 

utama (Hb A) yang sering terdapat di dunia. Penyakit ini disebabkan oleh 

terjadinya kelainan pada gen autosom resesif pada gen kromosom 16 pada alfa 

thalasemia dan kromosom 11 beta thalasemia berdasarkan hukum mendel dari 

orang tua yang diturunkan pada anaknya (Muncie & Campbell, 2009). 

Pada saat ini penyakit ini merupakan penyakit yang ditimbulkan karena 

keturunan yang paling banyak di dunia. Terdapat beberapa daerah yang 

menunjukkan adanya penderita thalasemia terutama pada wilayah daerah 

perbatasan Laut Mediterania, sebagian besar Afrika, timur tengah, sub benua 

India, dan Asia Tenggara. Mulai 3 % sampai 8 % orang Aerika keturunan Itali 

atau Yunani dan 0,5% dari kulit hitam Amerika membawa gen untuk 

thalasemia β. Beberapa daerah Asia Tenggara meliputi Indonesia memiliki 

sebanyak 40% dari populasi mempunyai satu atau lebih gen thalasemia 

(Kliegman, 2012). 

Badan kesehatan dunia atau WHO (2012) menyatakan kurang lebih 7% 

dari penduduk dunia mempunyai gen thalasemia dimana angka kejadian 

tertinggi sampai dengan 40% kasusnya adalah di Asia. Menurut Riskesdas 

2007, 8 provinsi dengan prevalensi lebih tinggi dari prevalensi nasional, antara 

lain Provinsi Aceh (13,4), DKI Jakara (12,3), Sumatera Selatan (5,4), Gorontalo 

(3,1), Kepulauan Riau (3,0), Nusa Tenggara Barat (2,6), Maluku (1,9), dan 

Papua Barat (2,2). Berdasarkan data yang didapatkan di wilayah Jawa Tengah 

terutama di Boyolali. Thalassemia sebagai penyakit genetik yang diderita 

seumur hidup akan membawa banyak masalah bagi penderitanya. Beberapa 

anak yang mengalaminya akan berakibat pada penurunan nafsu makan dan 

tentunya kekuarangan beberapa vitamin dan mineral.  

Penderita thalasemia sangat bergantung pada orang tuanya karena 

kondisi fisik yang lemah sangat. Terutama pemantauan dalam menjalankan 

transfusi darah secara rutin,dan pemantauan asupan nutrisi cukup dibutuhkan 
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agar tidak terjadi keterlambatan tumbuh kembang anak. Karena anak thalasemia 

sebagian besar mengalami penurunan pada nafsu makan yang dapat 

menghambat tumbuh kembang bagi penderitanya terutama pada anak.    

Pengetahuan orang tua yang dimiliki dapat berpengaruh pada pemberian 

nutrisi yang tepat untuk anaknya,dengan ini orang tua dapat memantau 

kebutuhan makanan dan minuman. Melalui pengetahuan orang tua terhadap 

nutrisi anak thalasemia maka orang tua dapat mengatur dan mengamati apa 

yang harus diberikan kepada anaknya dan apa yang tidak boleh diberikan 

kepada anaknya agar tidak membahayakan bagi anaknya. Pada anak dengan 

thalasemia  membutuhkan terapi kelasi besi untuk mengatasi terjadinya 

penimbunan zat besi pada tubuh (hemosiderosis) akibat tranfusi. Pemberian diet 

rendah besi juga sangat penting karena untuk mengurangi timbunan yang 

diakibatkan transfusi darah yang dilakukan seumur hidupnya. Semakin tinggi 

pengetahuan yang dimiliki maka semakin tinggi kualitas hidup penderita dan 

dapat memperpanjang umur karena mendapatkan penanganan dan perawatan 

yang tepat. 

Nustrisi adalah faktor yang berasal dari lingkungan dalam pengaruh 

tumbuh kembang anak. Beratnya anemia dan pembesaran pada limpa dapat  

menyebabkan nafsu makan menurun,dan mengakibatkan asupan makanan 

berkurang, yang menyebabkan terjadinya gangguan gizi. Apabila  kadar 

hemoglobin dipertahankan tinggi pada 10 g/dL,dan disertai  pula pencegahan 

pada hemokromatosis,gangguan pertumbuhan tidak terjadi. Gangguan nutrisi 

pada thalassemia belum jelas terlihat pada anak yang memiliki umur kurang 

dari satu tahun.  Penurunan nafsu makan akan berpengaruh juga terhadap 

penurunan kebutuhan cairan yang dapat memicu munculnya dehidrasi pada 

anak. Pemberian asupan makan dan minum secara rutin dapat menggantikan 

vitamin dan mineral yang dibutuhkan. Penderita thalasemia membutuhkan 

pantauan dari orang terdekat yang bertujuan untuk membantu dalam memenuhi 

asupan nutrisi yang tepat untuk pederitanya. 
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2. METODE 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

Cross sectional. Populasi penelitian adalah seluruh anak dengan thalasemia di 

RSUD Pandan Arang Boyolali 50 orang, sedangkan sampel penelitian 

menggunakan 50 orang dengan teknik accidental sampling. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian yang dilakukan mendapatkan data berupa karakteristik responden 

mulai dari pekerjaan hingga lamanya sakit yang diderita oleh penderita. Hasil 

dihitung dan memperoleh hasil frekuensi sebagian besar responden bekerja 

sebagai Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak 19 responden (38%), pendidikan 

sebagian besar adalah SMA denga jumlah 23 responden (46%). Selanjutnya 

frekuensi usia balita yang menderita thalasemia sebagian besar berusia yang 

sama  anak usia >4 tahun dengan jumlah responden 18 anak (36%) . Lamanya 

sakit yang diderita anak thalasemia sebagian besar adalah selama selama 3-5 

tahun dengan jumlah responden 22 (44). 

Penelitian yang dilakukan di RSUD Pandan Arang Boyolali dalam 

pengambilan sampel khususnya anak dengan thalasemia karena sesuai dengan 

kriteria dan jumlah yamh cukup banyak, dalam penelitian ini peneliti hanya 

mengambil anak yang terdiagnosa thalasemia. Anak yang terdiagnosa di RSUD 

Pandan Arang berjumlah 50 responden yang didapatkan di Poli Anak berjumlah 

20 dan sisanya 30 ada di Bangsal Rawat Inap Anak. Masing-masing sampel 

terdapat 23 anak laki-laki dan 27 anak perempuan.  

Hasil yang didapatkan pada penelitian ini menunjukkan status nutrisi 

anak thalasemia mayoritas memiliki status nutrisi normal.  Hasil penelitian 

sama dengan penelitian Nurotus (2011) penelitian yang dilakukan memiliki 

hasil yang sama bahwa mayoritas responden memiliki status nutrisi normal. 

Penderita thalasemia akan mengalami dampak lain pada berkurangnya zat gizi 

makro dan gizi mikro sehingga akan menyebabkan tumbuh kembang pada anak 

thalasemia berakibat pada dampak keadaan malnutrisi. Masukan zat gizi yang 
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dibutuhkan penderita thalasemia yang cenderung membutuhkan jumlah zat gizi 

lebih banyak dibandingkan dengan anak normal lainnya. Namun peneliti lain 

mengatakan bahwa anak thalasemia akan  bertumbuh seperti anak lainnya jika 

dapat mempertahankan hemoglobinnya sesuai kadar yang dibutuhkan diatas 10-

11 g/dl dan disertasi dengan terapi kelasi yang mencukupi. Perlakuan ini 

penderita thalasemia terutama pada anak-anak  tumbuh secara normal dan akan 

sulit dibedakan dengan anak seusianya yang tidak memiliki thalasemia. (Made 

& Ketut, 2011). 

Penelitian ini memiliki hasil yang sama dengan penelitian yang 

dilakukan Dewi dkk (2010)  menunjukkan status gizi anak talsemia β beta 

mayor memiliki status gizi normal dengan jumlah presentase 55% dan sisanya 

gizi kurang yaitu 45%. Pertumbuhan ini dibedakan karena adanya berbagai 

faktor yang mempengaruhi seperti akibat terlalu sering menjalankan tindakan 

pengobatan dan dipengaruhi oleh asupan gizi yang diberikan. Namun penelitian 

ini berbeda dengan Phurita (2011) yang menunjukkan bahwa pada penelitian 

tersebut gizi anak thalasemia mayoritas mengalami gizi kurang, sama halnya 

penelitian yang dilakukan oleh Wahidiyat I (2009) menunjukkan adanya 

kekurangan status gizi pada anak thalasemia dengan jumlah presentase 64.1%, 

namun pada penelitian ini menunjukkan anak yang terdiagnosa thalasemia 

dengan status gizi kurang realtif sedikit.  

Peneliti terdahulu yang menunjukkan bahwa gagalnya pada proses 

pertumbuhan dan perkembangan banyak dialami oleh penderita thalasemia, hal 

tersebut juga terjadi pada terlambatnya masa pubertas dan kurangnya berat 

badan (Asadi et al, 2009). Namun saat peneliti melakukan penelitian anak yang 

terdiagnosa thalasemia tampak seperti anak normal. Beberapa orang tua 

mengatakan bahwa adanya penurunan nafsu makan sehingga anak yang 

terdiagnosa thalasemia memiliki status gizi kurang. Dalam penelitian 13 

responden dengan status gizi sangat kurang, ditunjukkan pula tingkat 

pendidikan  dan  pekerjaan orang tua bukan salah satu faktor yang 

mempengaruhi status gizi anak thalasemia. Berbeda dengan penelitian yang 



6 
 

dilakukan oleh Bulan (2009) bahwa faktor pekerjaan merupakan salah satu 

yang mempengaruhi kebutuhan status gizi, apabila status ekonomi orang tua 

baik maka dapat meningkatkan asupan gizi anak thalasemia.   

Pemenuhan gizi anak thalasemia tergantung pada pengetahuan orang tua 

tentang pemberian makanan dan minuman yang tepat karena semakin panjang 

umurnya maka akan semakin tinggi kebutuhan asupan dengan memberikan 

terapi kelasi yang mencukupi.  Status gizi anak thalasemia membutuhkan 

pemantauan karena kebutuhan gizi yang semakin meningkat seiring 

bertambahnya usia. Tindakan medis yang dilakukan seperti transfusi yang 

berulang selama sepanjang hidupnya akan berdampak pada penurunan nafsu 

makan yang dapat mengakibatkan penurunan status gizi pada anak. 

Pengoptimalan dalam memberikan nutrisi yang tepat akan membantu anak yang 

terdiagnosa memiliki pertumbuhan dan perkembangan sama seperti anak 

normal lainnya. Penelitian ini menunjukkan ada beberapa anak dengan status 

gizi obesitas terdapat 5 anak, pada saat penelitian beberapa orang tua responden 

megungkapkan bahwa sebagian orang tua belum mengetahui informasi tentang 

nutrisi pada anak thalasemia. Sehingga dalam memberikan asupan gizi tidak 

terkontrol. Ungkapan lain dari salah satu orang tua responden pada saat 

wawancara mengatakan bahwa lamanya sakit seiring dengan perlakuan medis 

yang dijalankan salah satunya transfusi membuat nafsu makannya bertambah 

dan adanya faktor pekerjaan orang tua yang mendukung tumbuh kembang 

responden.  

Faktor yang mempengaruhi status gizi anak thalasemia dapat dilihat dari 

sosial ekonomi yang dimiliki orang tua, kondisi keluarga kecil, pendidikan 

orang tua dan kurangnya pengasilan (Soetjiningsih, 2012). 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian tentang gambaran status nutrisi anak thalasemia 

disimpulkan bahwa : anak thalasemia rata-rata berstatus gizi normal,jenis 

kelamin responden laki-laki dan perempuan yang mayoritas penderitanya 



7 
 

perempuan, pendidikan yang dimiliki orang tua responden sebagian besar 

SMA, lamanya sakit pada anak thalasemia mayoritas selama 3-5 tahun. 

Hasil penelitian ini menjadi masukan bagi rumah sakit membantu orang 

tua/pengasuh untuk memantau nutrisi anak thalasemia agar memiliki 

pertumbuhan yang sama dengan anak yang normal lainnya. untuk peneliti 

selanjutnya atau peneliti lanjutan yaitu melakukan penelitian lebih mendalam 

dan melakukan kajian pada status nutrisi anak thalasemia. 
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