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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Tahap tumbuh kembang pada remaja merupakan tahap di mana 

seseorang mengalami sebuah masa transisi menuju dewasa. Remaja 

adalah tahap umur yang datang setelah masa kanak-kanak berakhir, 

ditandai oleh pertumbuhan fisik yang cepat. Remaja adalah  pria dan 

wanita yang berusia antara 11 sampai 17 tahun. Laju pertumbuhan pada 

anak adalah hingga usia 17 tahun. Laju pertumbuhan anak antara wanita 

dan pria hampir sama cepatnya sampai usia 9 tahun. Puncak 

pertumbuhan berat dan tinggi badan wanita tercapai pada usia masing–

masing 12,9 tahun dan 12,1 tahun sementara pria pada 14,3 tahun dan 

14,1 tahun (Arisman, 2004). 

Salah satu masalah serius yang sering terjadi pada remaja saat 

ini adalah konsumsi makanan olahan. Makanan olahan yang biasa 

dikonsumsi adalah makanan-makanan cepat saji yang kandungan 

gizinya tidak lengkap, salah satunya adalah zat besi. Kekurangan besi 

dapat menimbulkan anemia, kondisi yang lemah menyebabkan para 

remaja tidak mampu mengambil kesempatan bekerja. Remaja 

memerlukan lebih banyak besi dan wanita membutuhkan lebih banyak 

lagi untuk mengganti besi yang hilang bersama darah haid (Arisman, 

2004). Penyakit anemia disebabkan faktor kekurangan darah, akibat 

kekurangan asupan makanan yang bergizi sehingga berdampak 

terhadap kondisi tubuh kurang sehat. Selain itu, untuk para remaja juga 
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berdampak pada penurunan kemampuan dan konsentrasi belajar, 

menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan kecerdasan otak, 

dan meningkatkan risiko menderita infeksi karena daya tahan tubuh 

menurun (Reniati, 2008). 

Remaja putri lebih rawan terkena anemia dibandingkan anak-

anak dan usia dewasa karena remaja berada pada masa pertumbuhan 

yang membutuhkan zat gizi yang lebih tinggi termasuk besi. Remaja putri 

mengalami peningkatan kebutuhan besi karena percepatan pertumbuhan 

(growth spurt) dan menstruasi (Lynch, 2000). Faktor lain adalah karena 

remaja putri biasanya sangat memperhatikan bentuk tubuh, sehingga 

banyak yang membatasi konsumsi makan dan melakukan pantangan 

terhadap banyak makanan (Sediaoetomo, 1992).  

Gejala awal anemia gizi dimulai dengan menipisnya simpanan zat 

besi (ferritin) dan bertambahnya absorbsi zat besi yang digambarkan 

dengan meningkatnya kapasitas serum untuk mengikat zat besi. Pada 

tahap anemia selanjutnya berupa habisnya simpanan zat besi, 

berkurangnya kejenuhan transferin, berkurangnya jumlah protoporpirin 

yang diubah menjadi heme, dan akan diikuti dengan menurunnya kadar 

ferritin serum. Tahap lanjut terjadinya anemia ditandai dengan rendahnya 

kadar hemoglobin (Guthrie et al, 2004). 

Whitney dan Sharon (2007) menyebutkan, anemia defisiensi besi 

dapat berpengaruh terhadap kesegaran jasmani para remaja, sebab Hb 

dalam sel darah merah berfungsi untuk mengalirkan oksigen ke dalam 

sel untuk metabolisme. Asupan oksigen ke dalam sel yang rendah 

menyebabkan kesegaran jasmani menurun dan mudah lelah sehingga 
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berpengaruh terhadap aktivitas fisik para remaja tersebut. Besi adalah 

bagian dari Hb pada sel darah merah dan mioglobin pada sel Hb pada 

sel darah merah sebagai alat transport oksigen dari paru-paru menuju sel 

dan membantu membawa karbondioksida dari sel menuju paru-paru. 

Besi merupakan bagian dari enzim, protein dan komponen sel pada 

produksi energi. Besi juga dibutuhkan otak dan daya imunitas tubuh dan 

berperan dalam detoksifikasi hati dan kesehatan tulang (Wardlaw dan 

Anne, 2009). 

Subowo (1999) menyatakan, besi dibutuhkan tubuh untuk respon 

imun yang efektif untuk mengatasi infeksi. Sejumlah penelitian 

mengungkapkan bahwa kekurangan besi akan meningkatkan infeksi 

yang diikuti pada sistem imunitas. Besi memegang peranan penting 

dalam sistem kekebalan tubuh. Respons kekebalan sel oleh limfosit-T 

terganggu akibat berkurangnya sintesis DNA akibat kekurangan besi 

(Almatsier, 2001). Dalam penelitian ini penyakit infeksi yang diambil 

adalah influenza dan diare, ini berdasarkan pola penyakit di sekolah 

tersebut dimana penyakit yang sering menyerang siswi adalah penyakit 

infeksi diare dan influenza. 

Jumlah remaja putri Sekolah Menengah Atas (SMA) kota di 

Kabupaten Sukoharjo yang menderita anemia adalah sekitar 62,22% dan 

untuk SMA desa 79,06%. Rata-rata kadar hemoglobin untuk SMA kota 

adalah 11,30 gr/dl sedangkan untuk SMA desa adalah 11,11 gr/dl (Yatni, 

2006). Sedangkan pada penelitian Djarianto (2008) menunjukkan bahwa 

kadar Hb remaja putri di SMA Negeri 2 Sukoharjo rata-rata sekitar 12,09 

g/dL, kadar Hb maksimal 16,42 g/dL dan kadar Hb minimum sebesar 
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9,18 g/dL dengan Standart Deviasi 1,74. Responden yang mempunyai 

kadar Hb kurang dari rata-rata sebanyak 26 orang (59,1%) dan yang 

lebih dari atau sama dengan rata-rata sebanyak 18 orang (40,9%). Hasil 

studi pendahuluan di SMA Negeri 2 Sukoharjo untuk tahun ajaran    

2011-2012 memiliki total siswa sebanyak 893 siswa, dengan masing-

masing kelas terdiri dari 98 siswi dan 179 siswa untuk kelas X, 180 siswi 

dan 135 siswa untuk kelas XI, serta 179 siswi dan 122 siswa untuk kelas 

XII, tetapi belum diketahui berapa banyak siswi yang menderita anemia. 

Dari berbagai hasil penelitian tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang hubungan antara kejadian anemia dengan 

aktivitas fisik dan risiko terjadinya penyakit infeksi pada siswi kelas XI 

SMA Negeri 2 Sukoharjo. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang disusun, maka perumusan 

masalah yang dapat ditarik yaitu: “apakah ada hubungan antara kejadian 

anemia dengan aktivitas fisik dan terjadinya penyakit infeksi pada siswi 

kelas XI SMA Negeri 2 Sukoharjo?”. 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara kejadian anemia dengan aktivitas fisik 

dan terjadinya penyakit infeksi pada siswi kelas XI SMA Negeri 2 

Sukoharjo. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan kejadian anemia. 

b. Mendeskripsikan aktivitas fisik.  

c. Mendeskripsikan terjadinya penyakit infeksi.  

d. Menganalisis hubungan antara kejadian anemia dengan aktivitas 

fisik. 

e. Menganalisis hubungan antara kejadian anemia dengan 

terjadinya penyakit infeksi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi SMA Negeri 2 Sukoharjo 

Memberikan masukan bagi sekolah agar lebih memperhatikan para 

siswi yang memiliki gejala anemia, karena akan berpengaruh pada 

aktivitas fisik siswi dan kondisi tubuhnya karena akan mudah terkena 

penyakit infeksi. 

2. Bagi Siswi 

Diharapkan bagi para siswi untuk lebih memperhatikan aktivitas yang 

dilakukan sehari-hari serta mengetahui penyakit infeksi yang bisa  

timbul akibat kejadian anemia. 

 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup materi pada penelitian ini dibatasi pada 

pembahasan mengenai anemia, aktivitas fisik dan terjadinya 

penyakit infeksi pada siswi kelas XI SMA Negeri 2 Sukoharjo.

 


