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TATALAKSANA KESULITAN MAKAN PADA ANAK

Dida A Gurnida

Pendahuluan

Kesulitan makan pada anak merupakan salah satu yang sering dikeluhkan orang tua bila

berobat ke poliklinik ataupun ke tempat praktek, dan salah satu gangguan perkembangan

yang dapat terjadi pada bayi atau anak sehat. Sekitar 25% anak dengan perkembangan normal

dan 80% anak dengan gangguan perkembangan dilaporkan mempunyai masalah makan.1

Berdasarkan kriteria diagnostik, klasifikasi kesulitan makan mencakup 6 subtipe, yaitu:2

1. Feeding disorder of state regulation

2. Feeding disorder of caregiver-infant reciprocity yang sering kali juga disebut nonorganic

failure to thrive (NOFTT) atau kelalaian ibu

3. Anoreksia infantil

4. Sensory food aversions

5. Gangguan makan pasca kejadian traumatis

6. Gangguan makan yang disebabkan kondisi medis yang mendasari

Meskipun kemajuan di bidang kesehatan dan teknologi nutrisi telah sedemikan baik, akan

tetapi gangguan makan pada anak masih terus menjadi masalah yang memerlukkan

penanganan tepat. Gangguan makan diidentifikasi pada anak yang tidak dapat atau bahkan

menolak makan atau minum pada jumlah yang diperlukan untuk mempertahankan status

nutris yang baik. Proses makan tidak hanya sekedar melibatkan fungsi anatomi, namun juga

terlibat di dalamnya peran pengasuh, lingkungan, psikolog, dan kesiapan anak melalui tiap

tahapan makan.3

1. Feeding Disorder of State Regulation

Gangguan utama pada masalah ini yaitu bayi memiliki kesulitan mencapai dan menjaga

dirinya tetap tenang saat makan. Kesulitan ini dapat terjadi karena anak terlalu mengantuk

atau terlalu gelisah untuk makan.4

Intervensi yang dapat dilakukan pada keadaan ini, yaitu dengan merekam aktivitas ibu dan

bayi saat pemberian makan melalui video dan mengamati rekaman tersebut yang akan

memfasilitasi diskusi tentang apa yang dapat memicu bayi menjadi rewel dan apa yang

menenangkan bayi.2
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 Apabila bayi terlalu mengantuk saat diberi makan dan sulit dibangunkan,

sebaiknya bayi diberi pijatan lembut untuk menstimulasi agar bangun dan

meningkatkan kesadaran serta memfasilitasi waktu makan yang lebih baik.2

 Apabila bayi terlalu rewel dan sulit diberi makan, sebaiknya mengurangi stimulasi

sebelum dan selama pemberian makan dengan mengajaknya ke kamar yang sunyi

serta membedongnya selama makan.5

 Apabila ibu terlalu lelah, sangat cemas atau depresi, maka kesulitan ibu harus

diatasi terlebih dahulu sehingga interaksi bayi-ibu akan lebih efektif.2

 Apabila bayi mudah lelah dan tidak mampu mencapai kebutuhan nutrisi yang

cukup untuk pertumbuhannya, walaupun telah diusahakan berbagai cara untuk

memperbaikinya, maka dapat dipertimbangkan pemasangan sonde.2

2. Feeding Disorder of Caregiver-Infant Reciprocity (Gangguan Makan Akibat

Hubungan Pengasuh-Bayi)

Gangguan ini ditandai oleh kurangnya ikatan antara ibu dan anak sehingga menyebabkan

tidak cukupnya asupan makanan dan terjadi gagal tumbuh.2 Berbagai tatalaksana pada

gangguan ini telah dicoba, mulai dari kasus ringan yang hanya memerlukan rawat jalan

hingga kasus berat yang membutuhkan rawat inap.

Pendekatan rawat jalan hanya dapat dilakukan pada kasus:6

 Memerlukan pengobatan ringan

 Tidak ada bukti gangguan perilaku ibu

 Anak berusia lebih dari 12 bulan

 Orangtua memiliki sistem pendukung

 Jika orangtua telah mendapatkan bantuan medis sebelumnya

Perawatan rawat inap diperlukan pada kasus:6

 Gangguan pertumbuhan berat

 Higiene anak kurang diperhatikan

 Ibu menggunakan obat terlarang, alkohol atau tinggal di lingkungan yang

kurang mendukung pertumbuhan anak

 Ibu tidak mampu mengurus anak dan stres, atau jika interaksi ibu dan anak

tampak kurang harmonis.

Selama berlangsungnya perawatan, bersamaan dilakukannya intervensi pada anak, dievaluasi

juga mengenai interaksi antara ibu dan anak. Selama proses pemberian makan dan waktu
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bermain anak, perlu perawat yang ramah, perhatian, dan bertanggung jawab untuk

menciptakan suasana yang hangat serta menyenangkan. Pada kasus anak yang mengalami

hipotoni berat, perlu dilakukan fisioterapi.2

Selama rawat inap, perlu dilakukan evaluasi mengenai:

 Interaksi ibu dengan anak

 Kemampuan ibu untuk berpartisipasi dalam proses terapi anak

 Kesiapan ibu merawat anak

Saat perawatan selesai dan anak akan dipulangkan, perlu diperhatikan:2

 Apakah perawatan selama dirawat telah berjalan dengan baik

 Kesiapan perawatan selanjutnya di rumah

 Rencana rawat jalan selanjutnya

 Kunjungan rumah selanjutnya oleh petugas kesehatan

Tempat penitipan bayi dapat menjadi alternatif bagi ibu agar dapat memiliki waktu

bagi ibu sehingga waktu merawat anaknya tidak menjemukan dan lebih menyenangkan.2

3. Anoreksia Infantil

Anoreksia infantil adalah gangguan makan dengan manifestasi utama berupa hilangnya nafsu

makan dengan onset saat masa infant. Keadaan ini perlu mendapat terapi yang bertujuan

untuk memfasilitasi kembali regulasi makan anak berdasarkan pemahaman persepsi lapar dan

kenyang anak.2 Terapi yang disarankan berdasarkan model transaksional anoreksia infantil,

yang terdiri atas tiga komponen:2

1. Orangtua perlu dibantu agar dapat memahami:

 Temperamen anak

 Kesulitan pengontrolan diri anak yang masih labil

 Persepsi rasa lapar dan kenyang anak yang masih belum dipahami

 Perlunya stimulasi dan perhatian orangtua untuk anak

2. Perlu digali riwayat pemberian makan saat orangtua masih kecil, untuk memahami

kesulitan makan anak yang dikaitkan dengan pengalaman orangtua sendiri.

3. Orangtua diberi pedoman cara makan untuk mengatur waktu makan dan istirahat

(time out).
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Pedoman Makan

Pedoman makan sebagai berikut:2

1. Untuk memacu rasa lapar yang lebih kuat, orangtua dianjurkan untuk memberi makan

anak dalam interval waktu 3–4 jam dan tidak memberikan makanan kecil, susu, atau jus di

antara waktu makan

2. Orangtua sebaiknya memberikan makan pada anak dalam porsi kecil untuk mencegah

anak menjadi bosan

3. Orangtua dianjurkan untuk menjaga anak tetap tinggal di kursi makan hingga acara makan

berakhir

4. Waktu makan sebaiknya tidak melebihi 20 hingga 30 menit

5. Orangtua sebaiknya tidak memuji atau mengkritik anak mengenai jumlah makanan yang

dimakan

6. Selama waktu makan, sebaiknya tidak ada mainan atau tayangan televisi yang dapat

mengalihkan perhatian anak

7. Makanan sebaiknya tidak digunakan sebagai hadiah atau sebagai ekspresi kasih sayang

orangtua

8. Sebaiknya anak tidak diperbolehkan melempar-lempar makanan atau alat makan serta

bermain dengan makanan

9. Pada anak yang lebih besar, dijaga agar kembali fokus ke makanan apabila sebelumnya

teralihkan oleh pembicaraan saat makan.

Prosedur Istirahat (Time Out)

Prosedur istirahat (time out) dilakukan dengan tujuan agar anak dapat menenangkan dirinya

sendiri ketika mereka sedang marah karena sesuatu hal tidak berjalan sesuai dengan

keinginannya. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan waktu

time out:2

1. Orangtua hanya boleh memberikan satu kali peringatan sebelum diberikan time out

2. Anak sebaiknya diberi waktu istirahat di tempat yang aman, sendirian, dan tidak dapat

melihat orangtua (seperti pada tempat tidur bayi, ruang bermain, atau di kamarnya)

3. Waktu istirahat (time out) mulai dihitung saat anak dalam keadaan tenang

4. Anak diperbolehkan kembali ke meja makan bila sudah tenang.
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4. Sensory Food Aversion

Cara terbaik untuk menangani anak dengan sensory food aversion yaitu memberikan

pemahaman terlebih dahulu kepada orangtua mengenai keadaan anak. Orangtua perlu

diberikan penjelasan bahwa anaknya memiliki indera pengecap yang lebih sensitif yang

menyebabakan rasa yang berlebih pada makanan tertentu sehingga makanan tersebut

dirasakan terlalu menyengat.2

Cara orangtua menghadapi keadaan ini:

1. Ketika bayi atau anak menunjukkan reaksi aversive terhadap suatu jenis makanan

seperti memuntahkan kembali makanan, mual atau vomitus, orangtua sebaiknya

jangan memaksakan anak untuk memakan makanan tersebut karena pemberian

berulang makanan yang dianggap aversive cenderung meningkatkan kecemasan dan

penolakan anak.2

2. Untuk anak balita, dapat digunakan cara modeling. Orangtua memberikan contoh

dengan memakan makanan yang dianggap aversive oleh anak dan menunggu hingga

anak meminta mencoba mencicipi makanan tersebut. Hal ini dianggap lebih efektif

dibandingkan dengan menempatkan makanan tersebut diatas piring, dan meminta

mereka untuk memakannya. Hal ini diharapkan meningkatkan rasa penasaran dan

keinginan balita untuk ikut merasakan makanan yang sedang dimakan orangtuanya.

Orangtua dianjurkan untuk bersifat netral dan menunggu reaksi anak terhadap

makanan, apakah mereka menyukainya atau tidak. Apabila makanan tersebut

dianggap bersifat aversive, maka anak akan memuntahkannya dan tidak mau

memakannya kembali, namun setidaknya anak menjadi tidak takut untuk mencoba

jenis makanan baru lainnya.7 Konsekuensi cara ini yaitu orangtua harus

memperhatikan pemenuhan kalori anak dan memberikan suplemen pada anak karena

seringkali anak akan kekurangan mikronutrien. Anak dengan sensory food aversion

pada umumnya lebih memilih jenis makanan yang manis seperti permen. Pada

keadaan ini, orangtua dapat menanganinya dengan memberikan porsi kecil dari

permen tersebut saat waktu makan anak dan mengizinkan anak untuk memakannya

terlebih dahulu jika mereka menginginkannya namun anak tidak boleh memakan

permen diluar waktu makan yang telah ditetapkan. Hal ini agar permen tidak lagi

dianggap makanan istimewa. Anak yang menolak makanan memerlukan proses

mengunyah lebih keras seperti daging atau sayuran berserat dapat mengalami

keterlambatan motorik oral dan gangguan bicara. Pada kasus ini anak dapat dibantu

dengan terapi bicara dan motorik oral.2
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3. Pada anak usia prasekolah, pemilihan jenis makanan dan pola makan anak pada usia

demikian bergantung juga pada jenis makanan yang dimakan oleh anak seusianya.8

Pada kasus anak seusia ini, anak dapat dibantu membuat hierarki jenis makanan yang

tidak mereka sukai dengan memberikan skoring mulai dari 1 sampai 10, dengan nilai

1 untuk makanan yang paling tidak sering dihindari hingga 10 untuk jenis makanan

yang paling sering dihindari. Anak dianjurkan mulai memakan makanan dengan nilai

skoring terendah. Anak diberikan hadiah poin berupa 10 poin untuk tiap makanan

baru yang dicoba hingga poin final 50. Pada awalnya anak hanya mampu makan satu

gigitan kemudian semakin lama semakin bertambah banyak hingga pada akhirnya

ketika mereka mulai dapat memakan hingga 50 gigitan. Setelah memakan 50 gigitan

makanan baru, anak umumnya sudah mulai menyadari bahwa ternyata rasa makanan

tersebut dapat ditoleransi dan mereka siap mencoba makanan baru lainnya.2

5. Post Traumatic Feeding Disorder (Gangguan Makan Pascakejadian Traumatis)

Tatalaksana pada gangguan makan ini memerlukan tim multidisiplin yang terdiri atas dokter

anak, ahli gastroenterologi, ahli nutrisi, terapis okupasi, dan psikolog. Status gizi anak perlu

dievaluasi dan direncanakan kebutuhan nutrisinyakarenaakan menentukan apakah anak dapat

dirawat jalan atau memerlukan perawatan rumah sakit.2 Berikut tatalaksana post traumatic

feeding disorder sesuai usia dan tempat perawatan:

A. Tatalaksana rawat jalan pada bayi

Tujuan intervesi pada post traumatic feeding disorder yaitu untuk membantu anak

mengatasi rasa takutnya saat minum dari botol. Anak dengan refluks gastroesofageal akan

menghubungkan minum dengan vomitus dan nyeri. Rasa takut anak ini dapat dibantu

dengan pemberian minum melalui botol saat mengantuk sehingga terhindar melihat botol

susu untuk sementara waktu. Orangtua dianjurkan membuat jadwal pemberian makan

anak saat pagi, sore, malam, dan tengah malam dengan saat terbaik pemberian minum

anak menjelang tidur atau ketika anak sudah mengantuk karena refleks hisap yang masih

bekerja.2

Keberhasilan intervensi ini dapat dinilai setelah 1 bulan. Pada saat itu, anak akan tetap

minum dari botol tanpa rasa takut lagi. Agar seluruh proses makan tersebut menjadi

pengalaman yang menyenangkan maka pada anak juga perlu mulai dikenalkan dengan

sendok.2
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B. Tatalaksana rawat jalan pada balita dan anak yang lebih besar

Anak dengan post traumatic feeding disorder pada usia ini akan menolak makan makanan

padat, namun masih mau minum dari botol atau gelas serta masih mau menerima

makanan lunak yang mudah ditelan. Mereka mengalami ketakutan untuk makan makanan

padat yang dianggap dapat menyebabkan tersedak. Pada kondisi ini orangtua perlu

dibantu untuk membuat jadwal pemberian makan yang teratur setiap 3–4 jam. Bila

kebutuhan kalori belum terpenuhi, dapat diberikan makanan cair dari botol.

Pemberian makan dimulai dengan pemberian makanan lunak. Bila anak dapat

menerimanya maka konsistensi kepadatan makanan dapat ditingkatkan secara bertahap.

Orangtua sebaiknya membiarkan anak untuk memegang sendok dan menganjurkan anak

untuk makan sendiri agar mengurangi rasa takut. Untuk mengurangi rasa takut anak dan

anak tidak menjadi stres, saat makan dapat dibantu dengan suara musik (nyanyian) atau

menonton acara televisi.2

Bila anak tersebut tidak dapat menerima makanan lunak, maka:2

 Diberikan makanan yang sangat lembut atau mudah hancur didalam mulut

 Orangtua memberi contoh pada anak bagaimana cara mengunyah dan menelan

makanan

 Jangan memberikan makanan yang sulit dikunyah.

C. Tatalaksana untuk kasus berat

Beberapa kasus bayi dan anak yang menolak makan atau minum dari botol memerlukan

bantuan pemasangan selang sonde sehingga perlu perawatan di rumah sakit. Terapi yang

dapat dipilih pada keadaan ini:

1. Terapi extinction

Pada terapi ini orangtua secara perlahan memberikan sejumlah kecil porsi

makanan langsung ke dalam mulut. Hal ini biasanya akan menstimulasi

respons stres anak, namun orangtua perlu secara konsisten tetap memberikan

makanan ke dalam mulut tiap 5–10 menit. Terapi ini bertujuan untuk

memberikan pengertian pada anak bahwa walaupun mereka menunjukkan

penolakan, pemberian makan akan tetap berlanjut sehingga selanjutnya anak

akan mencoba untuk menelan makanan. Orangtua disarankan untuk

memberikan pujian ketika anak mampu menelan.9,10
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2. Terapi yang memanipulasi rasa lapar secara kontinu

Selama hari pertama dan kedua perawatan, rasa lapar dimanipulasi dengan

menghentikan pemberian semua formula yang berkalori. Jika diperlukan

diselingi pemberian makan secukupnya pada malam hari.

Pada hari perawatan selanjutnya, bila anak mau makan perlu diberikan

pujian, pemberian mainan kesukaan anak, atau menonton acara televisi

kesukaan anak. Akan tetapi, bila anak menunjukkan sikap menolak makan

perlu diberikan hukuman berupa anak tidak boleh beranjak dari kursi sebelum

selesai makan. Intervensi ini pada awalnya dilakukan oleh seorang terapis

(tanpa peran serta orangtua), namun bila anak telah menunjukkan sikap

perbaikan (mau makan), orangtua diperbolehkan ikut berperan serta dalam

intervensi tersebut.11

3. Pemberian makan per oral diberikan setelah sonde dilepas dan anak mengeluh

lapar.12

4. Penggunaan serotonin reuptake inhibitors (fluoxetine 5 mg/hari) dapat

mengurangi tingkat kecemasan dan rasa takut anak dengan post traumatic

feeding disorder tanpa efek samping.13, 14

Anak umumnya diperbolehkan pulang bila:11

 Anak telah mampu menerima nutrisi yang adekuat

 Tujuan terapi telah tercapai

 Orangtua telah mampu melanjutkan terapi di rumah

6. Feeding Disorder Associated with A Concurrent Medical Condition (Gangguan Makan

yang Disebabkan Kondisi Medis yang Mendasari)

Kerja sama yang baik antara dokter anak dan psikologi sangat penting karena gangguan

makan pada keadaan ini disebabkan oleh kombinasi antara faktor organik dan psikologi.

Terapi optimal dapat dicapai bila gangguan medis yang mendasarinya dapat diatasi, apabila

gangguan tersebut tidak dapat diatasi dengan baik dan anak tetap mengalami stres saat

pemberian makan maka diperlukan pemberian nutrisi dengan cara penggunaan nasogastrik

atau gastrostomi untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya. Pada keadaan ini anak tetap dicoba

diberikan asupan makansecara per oral dan sisanya diberikan melalui selang. Pada anak yang

mengalami keterlambatan fungsi oral motor serta memiliki tonus otot yang lemah, maka

terapi okupasi dapat membantu kesuksesan terapi.2
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Terapi refluks gastroesofagus pada bayi lebih cenderung bersifat konservatif

(memposisikan saat makan, pemberian makan dalam porsi kecil), sedangkan pada anak yang

lebih besar dapat diberikan terapi farmakologis seperti proton pump inhibitor, antagonis

reseptor histamin-2.15
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