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ATSTRACT : A growth study had been done in Surabaya (East. Java) in adolescent aged 18 to 25

years. The sample consisted of 79 males and 123 females from mid- to high socio-economic status, so

lfrrat tre young children were not affected by lack of nutrition, parasites and prolonged infections. Averages

md standard deviations were calculated using SPSS. The averages from data were plotted against a

gowth referen-ce from the NCHS. The results showed that the Javanese children's height and chinese

weight averages were estimated different significantly, that indicated by female height nearby the end of
growth, comparing with the same age male. There is increasing on the average adult height from l8-20

1-ears old showed on,favanese adult height. It is evidence that in ages growth still happen.
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PENDAHULUAN
Norma pertumbuh an bay il anak/ r emaja

berhubungan erat dengan status kesehatan tubuh
dan jiwa mereka (Tanner 1976). Oleh karena itu
pemerintah Indonesia memantau kenormalan
pertumbuhan dan kesehatan remaja melalui
pengukuran panjang tubuh dan berat badan bayi,

serta tinggi dan berat badan remaja, untuk
kemudian dibandingkan dengan kurva
pertumbuhan yang normal.

Telah diketahui secara umum bahwa bayi-
bayi yang baru lahir di Indonesia ditimbang berat

badannya dan diukur panjang tubuhnya untuk
dibandingkan dengan grafik referensi
pertumbuhan yang bernama KMS (Kartu Menuju

Sehat). Pada umumnya beberapa saat setelah

dilahirkan, bayi-bayi Indonesia lebih berat dari
standar KMS, namun demikian setelah dua-tiga

bulan anak-anak [ndonesia mempunyai
pertumbuhan di bawah norma standar KMS
(Glinka 1973, 1980, Kardjati 1979). Kemudian,
rata-rata tinggi badan orang Indonesia secara

umum lebih pendek apabila dibandingkan,
misalnya "ras". Europoid. Perlu dipertanyakan

apakah gejala ini menunjukkan kekurangan gizi
pada anak-anak dan orang dewasa Indonesia,

ataukah hal ini wajar terjadi.
Penelitian-penelitian yang telah dilakukan

di Indonesia antara lain di Jawa (Glinka 1980),

Flores (Glinka 1973,1984),dan Madura (Kardj ati1979).

94

Sementara itu ada problem yang dialami

oleh pemerintah Indonesia, yaitu belum adanya

norma standar antropometris untuk anak-anak dan

orang dewasa di Indonesia. Pada tahun 1970an

dan 1980an pemerintah menggunakan Harvard
Standard y ang diturunkan nilainya sampai 20oh.

Kemudian WHO (World Health Organization)

menyarankan untuk memakai referensi NCHS
(National Center for Health Statistics) dari
Amerika Serikat. Namun demikian,baik Harvard

Standard maupun NCHS tidak cocok untuk
diterapkan di Indonesia (Glinka 1981).

Sejauh ini sering disangka bahwa penyebab

perbedaan ukuran-ukuran antropometris anak dan

orang Indonesia dibandingkan dengan dari negara

yang lebih maju adalah karena perbedaan nutrisi.

Namun demikian perbedaan nutrisi bukanlah

alasan untuk terj adi perbedaan pola pertumbuhan.

Buktinya anak-anak dari kalangan sosial-ekonomi

tinggi pun bisa mempunyai pola pertumbuhan

yang berbeda-beda (Artaria 2003).

Henneberg dkk ( 1998) mempunyai pendapat

yang sama dalam hal ini, setelah melihat fakta-

fakta dari anak-anak di Afrika Selatan. Mereka

temukan bahwa ada perbedaan ukuran-ukuran

antropometris dan fungsi-fungsi tubuh yang

signifikan antara anak-anak yang
pertumbuhannya terhambat karena lingkungan

yang buruk, dibandingkan dengan anak-anak

yang memang mungil meskipun mereka berada



di lingkungan yang sangat sehat dan giziterjaga.
Anak-anak mungil dari tingkat sosio-ekonomi
tinggi mempunyai percepatan pertumbuhan yang

sama dengan rekan-rekannya yang bertubuh lebih
tinggi; dan lebih penting lagi mereka mempunyai
fungsi-fungsi tubuh (khususnya kecepatan
neuromuskular dan kekuatan otot) yang tidak
berbeda secara signifikan dibanding dengan anak-

anak yang bertubuh tinggi. Anak-anak yang
berasal dari lingkungan lebih buruk mempunyai
tubuh yang kecil sekaligus fungsi-fungsi tubuh
yang tidak optimal. Dengan begitu bisa
disimpulkan bahwa tubuh yang mungil bukan
melulu terjadi karena kekurangan nutrisi.

Ada indikasi bahwa pola pertumbuhan anak-

anak di Indonesia berbeda dari norma standar
pertumbuhan masyarakat lain yang selama ini
dipakai di Indone sia. Kemudian, rata-r ata tinggi
badan orang dewasa di lndonesiajuga berbeda
dari standar ukuran antropometris internasional.
Kemungkinan perbedaan besar tubuh itu bukan
hanya sekedar perbedaan nutrisi, tetapi faktor
genetis juga berperan besar. Oleh karena itu
seharusnya ada norma standar khusus yang
diperoleh dari data yang berasal dari Indonesia.

Pentingnya dilakukan secepatnya penelitian
tinggi badan dan berat badan karena sifatnya yang

sangat mendesak. Berdasarkan penelitian-
penelitian di seluruh dunia yang pernah
dilakukan, ada kecenderungan bahwa terdapat
seculer trend dari waktu ke waktu, di mana
terdapat perbedaan rata-rata tinggi badan antar
generasi (Tanner 1962, Eveleth danTanner 1976).

Hasil dari penelitian di Kodya Malang pada

tahun 2000 sampai dengan 2001 menunjukkan
bahwa pertumbuhan anak-anak di sana tidak
sesuai dengan grafik referensi KMS (Kartu
Menuju Sehat) yang selama ini dipakai oleh
PUSKESMAS, rumah sakit dan Usaha Kesehatan

Sekolah. Selain itu, pemakaian referensi
internasional juga tidak cocok dengan pola
pertumbuhan anak-anak di Indonesia. Oleh
karenanya diperlukan grafik referensi ukuran-
ukuran antropometiis yang baru yang lebih cocok
untuk anak-anak dan orang dewasa di Indonesia,
dan database ukuran-ukuran antropometris di
Indonesia perlu diperbarui.

Penelitian untuk masa remaja pasca sekolah
menengah atas lebih sedikit lagi dilakukan di

Indonesia, karena pada masa-masa ini velositas
pertumbr,rhannya sudah jauh menurun, dan tidak
menarik untuk banyak orang. Namun demikian,
seharusnya penelitian tumbuh kembang tidak
membatasi pada masa-masa di mana
pertumbuhan berlangsung sangat pesat, tetapi
seharusnya juga dilakukan pada masa-masa di
manapertumbuhan sudah mendekati tahap akhir.

Pada masa akhir pertumbuhan, perbedaan

antar jenis kelamin mulai nampak menonjol.
Penelitian mengenai perbedaan ini dapat
membantu memberikan sumbangan dengan
memberikan gambaran secara kasar mengenai
perbedaan ukuran serta relasi antar ukuran-
ukurantertentu dengan tinggi badan ataupun berat

badan, lebih jauh lagi, apabila dijumpai
kelompok-kelompok etnik yang berbeda, maka
di antara mereka dapat saling diperbandingkan
untuk tujuan yang sama.

METODE DAN SAMPEL
Sampel dari mahasiswa fakultas kedokteran

Universitas Hang Tuah berJuniah 202, terdiri dari
79 laki-laki dan 123 perempuan. Pengukuran
dilakukan pada mahasiswa fakultas kedokteran
Universitas Hang Tuah yang berasal dari
kelompok etnis Jawa dan Cina.

Pengukuran dilakukan pada mahasiswa FK
di UHT dengan alasan bahwa sampel yang
dibutuhkan berasal dari kelompok sosial-ekonomi
menengah ke atas, yang dapat dijumpai pada

mahasiswa di FK UHT ini.
Pengukuran dilakukan berdasarkan protokol

standar seperti yang dideskripsikan oleh Martin
dan Saller (1957). Tinggi badan diukur
menggunakan antropometer.

Analisis statistik akan menggunakan
software SPSS dan Excel. Excel memudahkan
memasukkan data dan pembuatan grafik-grafik.
Data kemudian dipindahkan ke SPSS untuk
dianalisis. Rata-rata dan deviasi standar dihitung
menggunakan program SPSS analisis statistik
deskriptif, karena hasil hitungan statistiknya lebih
akurat daripada Excel. Sesudah ditemukan nilai-
nilai antropometris akan dilakukan penghitungan
indeks.

Indeks yang dihitung adalah (Glinka et al.,
2008):
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Kategori tinggi badan
Rumus :

= (Ba-v) dalam centimeter
Kategori (klasifikasi Martin) :

HASIL ANALISIS DAN DISKUSI
Has.il penghitungan rata-rata dan deviasi

standar padatinggi badan mahasiswa yang diukur
adalah seperti pada Tabel dibawah, di mana
terjadi perbedaan yang signifikan antara
perempuan Jawa dan Cinapada umur 20 tahun.
Pada umur 19 tahun perbedaan itu belum
signifikan. Dengan kata lain, tinggi badan pada
waktu dewasa (adult height) antara Jawa dan Cina
diperkirakan berbeda secara signifikan, karena
umur 20 tahun sudah mendekati akhir dari masa
pertumbuhan perempuan. Rata-rata tinggi badan
perempuan Jawa dan Cina pada umur 2l tahun
tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan.

Adanya ken aikan ruta-r ata tinggi badan dari
umur 1 8 sampai 20 tahun terlihat pada perempuan
Jawa. Ini menandakan bahwa pertumbuhan tinggi
badan masih terjadi pada umur-umur ini. Pada
kelompok sampel laki-laki pertumbuhan tinggi
badan ini tidak terlihat jelas. Padahal, laki-laki
dalam suatu populasi biasanya mengalami
perhentian tinggi badan lebih lambat dari
perempuan.

Pada perempuan Cina pertambahan tinggi
badan tiap tahun antara umur 1 8 sampai 21 tahun
juga kurang terlihat. Faktor penyebabnya selain
besar sampel yang sedikit pada umur ini, juga
terdapat variasi yang cukup besar di mana rentang
(range) dari tinggi badan ini cukup lebar, seperti
terlihat pada standar deviasi yang cukup besar
pada umur l8 tahun.
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Tabel Variabel tinggi badan mahasiswa
Jawa dan Cina

Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan
bahwa tinggi badan antara laki-laki dan
perempuan Jawa seperti telah diduga mempunyai
perbedaan (dimorfi sme seksual) yang signifikan.

Tinggl Badan
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Grafik : Tinggi badan laki-laki dan perempuan Jawa
dibandingkan dengan Referensi Pertumbuhan
NCHS

Rata-rata tinggi badan seperti terlihat pada

Grafik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan

antara baik laki-laki maupun perempuan dalam
penelitian ini dengan referensi pertumbuhan
NCHS tahun 2000.

Dapat disimpulkan bahwa perbedaan yang
signifikan antara laki-laki dan perempuan pada

Kerdil x-129.9 x-120.9

Sangat pendek r30.0-t49.9 121.0-139.9

Pendek 150.0-159.9 140.0-148.9

Di bawah sedang 160.0-163.9 149.0-t52.9

Sedang 164.0-t66.9 153.0-155.9

Di atas sedang 167.0-169.9 156.0- 15 8.9

Tinggi 170.0-179.9 r59.0-t67.9

Sangat tinggi 180.0-199.9 168.0-186.9

Raksasa 200.0-x 187.0-x
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penelitian ini berbeda secara signifikan pada umur
dari l8 tahun sampai22tahun. Berarti perbedaan

antara manusia laki-laki dan perempuan masih
mengikuti tren hominids pada umumnya,
khususnya padajenis "great apes", di manaterjadi
perbedaan ukuran yang mencolok antara jantan
dan betina.

Indeks pada etnis Jawa dan Cina berjenis
kelamin laki-laki

Catatan: * : bermakna secara signifikan p <0.05

Kategori tinggi badan pada laki-laki Jawa

adalah "sedang", sementara Cina kategori
"tinggi". Meskipun mereka berasal dari golongan
status sosial-ekonomi yang sama, tinggi badan

mereka menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Indeks pada etnis Jawa dan Cina berjenis
kelamin perempuan

Kategori tinggi badan pada perempuan Jawa
adalah "sedang", sementara perempuan Cina
kategori "di atas sedang". Meskipun mereka
berasal dari golongan status sosial-ekonomi yang
sama, tinggi badan mereka menunjukkan
perbedaan (etnis Cina lebih tinggi), meskipun
perbedaan itu tidak signifikan.

Berdasarkan temuan-temuan di atas,
kelihatannya ada perbedaan antara rata-rata tinggi
badan mahasiswa dan mahasiswi di FK
Universitas Hang Tuah Surabaya dibandingkan
dengan referensi pertumbuhan badan dari
Amerika Serikat (NCHS): apakah penyebab
perbedaan antara rata-rata tinggi badan
mahasiswa dan mahasiswi di FK Universitas
Hang Tuah Surabaya dibandingkan dengan
remaja dari AS itu? Ada beberapa kemungkinan
jawaban. Pertama, gizi dan kesehatan, serta
tingkat kehidupan mahasiswa di FK Universitas
Hang Tuah Surabaya berada di bawah standar
kehidupan yang dimiliki oleh remaja dari AS.
Apabila ini benar, seharusnya grafik rata-rata
tinggi itu konstan berada di bawah NCHS,

Kemungkinan ke dua, tingkat sosio-
ekonomi mahasiswa FK Universitas Hang Tuah

Surabaya mempunyai tingkat sosio-ekonomi
yang lebih rendah relatif terhadap remaja AS.
Akan tetapi pada kenyataannya tingkat sosio-
ekonomi mahasiswa FK Universitas Hang Tuah
Surabayayangdiukur di kota Surabaya ini berada
pada tingkat sosio-ekonomi yang setara dari
menengah ke atas bahkan lebih cenderungtinggi.

Kemungkinan ke tiga, memang ada
perbedaan pola pertumbuhan antara mahasiswa
FK Universitas Hang Tuah Surabaya
dibandingkan dengan remaj a AS. Kemungkinan
ke tiga ini lebih bisa diterima karena pola
pertumbuhan mahasiswa yang berasal dari tingkat
sosio-ekonomi menengah ke atas

Berdasarkan temuan-temuan di atas,
diperkirakan bahwa situasinya akan sama apabila
dilakukan pengukuran terhadap remaja dari
daerah lain di Indonesia. Diperkirakan akan
terjadi perbedaan antara pola pertumbuhan
remaja Indonesia itu jika dibandingkan dengan
referensi pertumbuhan badan dari luar negeri.
Oleh karena itu disarankan agar dibuat suatu
referensi pertumbuhan badan yang berasal dari
Indonesia, dan pembandingan pertumbuhan
badan remaja lndonesia dengan referensi yang
berasal dari populasi lain dilakukan dengan
reservasi bahwa pola pertumbuhan badan ke dua
populasi mungkin tidak persis sama.
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