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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

     Anemia merupakan keadaan masa eritrosit dan masa hemoglobin yang 

beredar tidak memenuhi fungsinya untuk menyediakan oksigen bagi jaringan 

tubuh (Handayani, 2008).  Anemia besi berakibat buruk bagi penderitanya, 

terutama bagi golongan rawan gizi, yaitu anak balita, anak sekolah, wanita hamil 

dan menyusui, serta pekerja. Anak yang terkena anemia gizi akan terganggu 

pertumbuhan fisiknya dan perkembangan kecerdasannya juga terhambat. 

Selain itu, aktivitas fisiknya juga akan menurun. Pada ibu hamil anemia gizi 

mengakibatkan kerawanan saat melahirkan, pendarahan, berat bayi rendah, 

bahkan dapat menyebabkan kematian bagi ibu dan anak. Sedangkan pada ibu 

yang menyusui, kualitas air susu rendah dan jumlahnya berkurang. Bagi para 

pekerja terutama wanita, anemia gizi menyebabkan lesu, cepat lelah, dan 

tenaga berkurang sehingga produktivitas kerja menuru (Emma, 1999).  

Pada wanita usia subur di seluruh dunia, prevalensi anemia sebesar 30.2%, 

secara keseluruhan sejumlah 468.4 juta wanita usia subur menderita anemia. 

Anemia masih merupakan masalah kesehatan didunia. Kelompok yang 

mempunyai prevalensi anemia tinggi adalah ibu hamil dan usia lanjut (50 %) 

,bayi dan anak < 2 tahun (48 %), anak sekolah (40 %), wanita tidak hamil (35%) 

dan anak-anak pra sekolah(25 %) (Ramakrishnan, 2001). Berdasarkan Riset 

kesehatan Dasar tahun 2007 prevalensi anemia  menurut umur tertinggi pada 
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kelompok balita yaitu sebesar (27,7%), diikuti kelompok usia lanjut (75 tahun 

keatas) sebesar (17,7%), usia 15-24 tahun (6,9%), usia 25-34 tahun (5,5%). 

Sedangkan menurut Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) di Indonesia 

tahun 2004, prevalensi anemia gizi pada balita 40,5 %, ibu hamil 50,5 %, ibu 

nifas 45,1 %, remaja putri usia (10-18 tahun) 57,1 % dan usia 19-45 tahun 39,5 

%. Dari semua kelompok umur tersebut, wanita mempunyai resiko paling tinggi 

untuk menderita anemia terutama remaja putri. Kejadian anemia pada siswi 

SMU di Jayapura menunjukkan ada 104 siswi (52,53%) dari 198 siswi, hal ini 

disebabkan karena kurang istirahat, makan tidak teratur, tidak suka 

mengkonsumsi sayur, banyak aktifitas sehingga konsentrasi dan daya tahan 

tubuh menurun (Silitonga, 2006). Menurut data Dinas Kesehatan Kabupaten 

Sukoharjo, prevalensi anemia pada wanita usia subur tahun 2008 sebesar 48,5 

%( Dinkes Sukoharjo, 2009). Remaja putri lebih rentan menderita anemia 

karena kebutuhan akan zat besi relatif tinggi, termasuk untuk menggantikan 

kehilangan basal, kebutuhan yang meningkat untuk pertumbuhan fisik, dan 

mengganti kehilangan zat besi saat menstruasi.  

Penyebab langsung terjadinya anemia antara lain peningkatan kebutuhan 

besi (kehamilan, menstruasi, masa bayi, dan masa remaja), asupan dan 

ketersediaan dalam tubuh rendah, infeksi dan parasit, anemia defisiensi 

mikronutrien lain, defisiensi vitamin A, defisiensi riboflavin, defisiensi asam folat 

dan defisiensi vitamin B12 (Ramakrishnan, 2001). Sedangkan penyebab tidak 

langsung terjadinya anemia adalah sosial ekonomi, pendidikan, pengetahuan, 

umur. Menurut Apriadji (1996), tingkat pengetahuan seseorang berhubungan 
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dengan latar belakang pendidikannya, tingkat pengetahuan turut pula 

menentukan mudah tidaknya seseorang menyerap atau memahami 

pengetahuan gizi yang diperoleh. Pengetahuan tentang gizi adalah kepandaian 

memilih makanan yang merupakan sumber zat-zat gizi dan kepandaian dalam 

mengolah bahan makanan yang akan diberikan. Pengetahuan tentang ilmu-ilmu 

gizi secara umum sangat bermanfaat dalam sikap dan perilaku dalam memilih 

bahan makanan.   

Berdasarkan survey pendahuluan di SMA N 1 Mojolaban didapatkan siswi 

yang anemia sebesar 35 siswi (35%) dari 100 populasi. Berdasarkan uraian 

tersebut akan dilakukan  penelitian mengenai hubungan pengetahuan gizi 

dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMA Negeri 1 Mojolaban 

Kabupaten Sukoharjo. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut, yaitu: adakah hubungan antara pengetahuan gizi dengan 

kejadian anemia pada remaja putri SMA Negeri 1 Mojolaban? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan antara pengetahuan gizi dengan kejadian anemia 

pada remaja putri SMA Negeri 1 Mojolaban. 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan pengetahuan gizi remaja putri SMA Negeri 1 

Mojolaban. 

b. Mengukur kadar Hb remaja putri SMA Negeri 1 Mojolaban. 

c. Menganalisis hubungan antara pengetahuan gizi dengan anemia pada 

remaja putri SMA Negeri 1 Mojolaban. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Sekolah : 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi para guru untuk lebih 

memperhatikan anak didik, dalam rangka mengatasi anemia dan meningkatkan 

pengetahuan gizi siswa. 

2. Bagi Siswa : 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada 

siswa akan pentingnya pengetahuan gizi yang dikaitkan dengan kejadian 

anemia. 

3. Bagi Institusi Kesehatan : 

Sebagai dasar pertimbangan dan masukan yang berhubungan dengan 

kesehatan terutama masalah gizi pada remaja putri di wilayah kerja Puskesmas 

Mojolaban kabupaten Sukoharjo. 

4. Bagi Peneliti :  

Bagi peneliti penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

referensi bagi penelitian selanjutnya dan menambah wawasan, pengetahuan 
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serta pengalaman tentang hubungan antara pengetahuan gizi dengan kejadian 

anemia pada remaja putri di SMA 1 Mojolaban. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai 

kejadian anemia, pengetahuan gizi siswi SMA Negeri 1 Mojolaban. 

 


