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ABSTRACK 

Background : The Nutrition is one determinant factor that used to measure quality 
of human resources. Malnutrition will cause the failure of physical growth and 
intellectual development, work productivity and immune system lower, resulting in 
increased morbidity and mortality. Level of food consumption is one distinguising 
factor to measure person's nutritional status. Protein and iron intake is strong 
associated with haemoglobin. Protein has important role on iron transport in the 
body. Therefore, lack of protein intake will cause the hampered of iron transport then 
resulting, also level of haemoglobin in deficiency of iron. 
Purpose : The aims of study is to investigate the correlation between protein and 
iron consumption with haemoglobin on childbearing women in Cangkringan District 
Sleman Regency. 
Methods : This research uses analytic survey with cross sectional approach. The 
subjects of study were 26 selected by multi-stage random sampling method. 
Consumption of protein and iron were collected through interviews with 3x24 hour 
recall questionnaire method. Cyanmethemoglobin methode was used to blood 
sampling. The significances statistic data was analysed by fisher exact test. 
Results : Based on univariate analysis, in protein consumption 15 subject (57,7%) 
were included in category less, while category in iron consumption 22 subject 
(84,6%) were included in less moreover based on haemoglobin level, most subjects 
as 17 subjects (65,4%) were included in normal categories. 
Conclusion: Overall there was no correlation between protein and iron consumption 
with haemoglobin on women of childbearing age in Cangkingan District Sleman 
Regency. It is expected that people can pay attention to the pattern of food 
consumption according to the number of nutrient adequacy. 
 
Keywords  : protein consumption, iron intake, haemoglobin level, woman of 

childbearing age.  
 



ABSTRAK  

Pendahuluan : Gizi merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia. 
Kekurangan gizi akan menyebabkan kegagalan pertumbuhan fisik dan 
perkembangan kecerdasan, menurunkan produktivitas kerja dan menurunkan daya 
tahan tubuh, yang berakibat meningkatnya angka kesakitan dan kematian. Tingkat 
konsumsi makanan merupakan salah satu penentu status gizi seseorang, konsumsi 
protein dan zat besi sangatlah berhubungan dengan kadar hemoglobin. Protein 
berperan penting dalam transportasi zat besi di dalam tubuh. Oleh karena itu, 
kurangnya asupan protein akan mengakibatkan transportasi zat besi terhambat 
sehingga akan terjadi defisiensi besi. Disamping itu kekurangan zat besi juga 
menurunkan kadar hemoglobin. 
Tujuan : Mengetahui hubungan antara konsumsi protein dan zat besi dengan kadar 
hemoglobin pada Wanita Usia Subur (WUS) di Kecamatan Cangkringan Kabupaten 
Sleman. 
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan jenis penelitian survei analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Jumlah subjek penelitian sebanyak 26 dipilih 
dengan metode multi stage random sampling. Data konsumsi protein dan zat besi 
dikumpulkan melalui wawancara dengan metode recall 3x24 jam dan pengambilan 
sampel darah untuk pemeriksaan kadar hemoglobin dengan cyanmethemoglobin. 
Analisis data dengan uji statistik fisher exact test. 
Hasil : Berdasarkan analisis univariat tingkat konsumsi protein subjek sebanyak 15 
subjek (57,7%) termasuk dalam kategori konsumsi protein kurang sedangkan 
konsumsi zat besi subjek sebanyak 22 subjek (84,6%) termasuk dalam kategori 
konsumsi zat besi kurang dan sebagian besar kadar hemoglobin subjek sebanyak 
17 subjek (65,4%) termasuk dalam kategori hemoglobin normal. 
Kesimpulan : Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan 
antara konsumsi protein dan zat besi dengan kadar hemoglobin pada Wanita Usia 
Subur (WUS) di Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Hal ini diharapkan 
masyarakat dapat memperhatikan pola konsumsi makan sesuai angka kecukupan 
gizi (AKG). 
 
Kata Kunci       : konsumsi protein, konsumsi zat besi, kadar hemoglobin, wanita 

usia subur (WUS). 
 

A. PENDAHULUAN 

 Gizi merupakan salah satu 

penentu kualitas sumber daya manusia. 

Kekurangan gizi akan menyebabkan 

kegagalan pertumbuhan fisik dan 

perkembangan kecerdasan, 

menurunkan produktivitas kerja dan 

menurunkan daya tahan tubuh, yang 

berakibat meningkatnya angka 

kesakitan dan kematian. Kecukupan zat 

besi sangat diperlukan oleh setiap 

individu. Sejak janin yang masih di 



dalam kandungan, bayi, anak-anak, 

masa remaja, dewasa sampai usia 

lanjut. Ibu atau calon ibu merupakan 

kelompok rawan gizi, karena ibu atau 

calon ibu membutuhkan gizi yang cukup 

untuk mempersiapkan masa kehamilan 

sehingga harus dijaga status gizi dan 

kesehatannya, agar dapat melahirkan 

bayi yang sehat (Depkes, 2008). 

 Secara Nasional prevalensi 

anemia sebesar 14,8% (menurut acuan 

SK Menkes) dan sebesar 11,9% 

menurut acuan Riskesdas (Riskesdas, 

2007). Pada tahun 2001 prevalensi 

anemia pada wanita usia subur adalah 

27,9% (Depkes, 2006). Prevalensi 

anemia gizi yang dianggap tidak 

merupakan masalah kesehatan 

masyarakat adalah sebesar 15% 

(Depkes,1996). 

 Menurut Gibson (2005) 

beberapa faktor yang mempengaruhi 

kadar hemoglobin diantaranya adalah 

jenis kelamin, pada wanita mempunyai 

kadar hemoglobin lebih rendah 

dibandingkan seorang laki-laki. Anemia 

defisiensi besi merupakan stadium 

ketiga dari defisiensi besi yang 

disebabkan habisnya simpanan besi 

sehingga kadar hemoglobin menurun. 

Infeksi parasit dan infeksi penyakit 

menyebabkan kadar hemoglobin rendah 

yang timbul pada infeksi kronik dan 

peradangan. Keberadaan seseorang 

dari permukaan laut (ketinggian), 

seseorang yang berada pada ketinggian 

tertentu mempunyai respon yang tinggi 

untuk membangkitkan respon terhadap 

penyesuaian diri untuk menurunkan 

tekanan darah parsial oksigen dan 

mengurangi saturasi oksigen dalam 

darah. Kadar hematokrit dan 

hemoglobin seseorang meningkat 

secara bertahap seiring dengan 

ketinggian yang semakin tinggi.  



 Protein berperan penting 

dalam transportasi zat besi di dalam 

tubuh. Oleh karena itu, kurangnya 

asupan protein akan mengakibatkan 

transportasi zat besi terhambat 

sehingga akan terjadi defisiensi besi. 

Menurut penelitian Maesaroh (2007) 

menunjukkan bahwa tingkat konsumsi 

protein memiliki hubungan yang paling 

kuat dengan kadar hemoglobin. Di 

samping itu makanan yang tinggi protein 

terutama yang berasal dari hewani 

banyak mengandung zat besi. 

Transferin adalah suatu glikoprotein 

yang disintesis di hati. Protein ini 

berperan sentral dalam metabolisme 

besi tubuh sebab transferin mengangkut 

besi dalam sirkulasi ke tempat-tempat 

yang membutuhkan besi, seperti dari 

usus ke sumsum tulang untuk 

membentuk hemoglobin yang baru. 

Feritin adalah protein lain yang penting 

dalam metabolisme besi. Pada kondisi 

normal, feritin meyimpan besi yang 

dapat diambil kembali untuk digunakan 

sesuai kebutuhan (Purwitaningtyas, 

2011).      

 Zat besi mempunyai beberapa 

fungsi esensial di dalam tubuh yaitu 

sebagai alat angkut oksigen dari paru-

paru ke jaringan tubuh, alat angkut 

elektron di dalam sel dan sebagai 

bagian terpadu berbagai reaksi enzim di 

dalam jaringan tubuh (Almatsier, 2004). 

Pada tubuh orang dewasa mengandung 

zat besi (Fe) antara 2,5 - 4g, yang 

kurang lebih 2,5g tersebut terdapat 

dalam sirkulasi yaitu dalam sel darah 

merah, sebagai komponen hemoglobin 

(Linder, 2006). Kekurangan zat besi 

dapat menimbulkan gangguan atau 

hambatan pada pertumbuhan, baik sel 

tubuh maupun sel otak, bahkan 

penderita kekurangan zat besi akan 

mengalami penurunan daya tahan 

tubuh, disamping itu kekurangan zat 

besi juga menurunkan kadar 



hemoglobin. Menurut penelitian Dewi 

(2011) menunjukkan ada hubungan 

antara asupan zat besi (Fe) dengan 

kadar hemoglobin. Kekurangan kadar 

hemoglobin dalam darah dapat 

menimbulkan gejala lesu, lemah, letih, 

lalai dan cepat capai.  

 Berdasarkan uraian diatas 

maka penulis ingin mengetahui 

hubungan antara konsumsi protein dan 

zat besi dengan kadar hemoglobin pada 

Wanita Usia Subur (WUS) di Kecamatan 

Cangkringan Kabupaten Sleman. 

Alasan pemilihan lokasi yaitu karena 

hasil survei menunjukkan bahwa 

prevalensi anemia pada wanita usia 

subur 51,33 % (Dinkes Sleman, 2008).  

B. TUJUAN 

 Mengetahui hubungan antara 

konsumsi protein dan zat besi dengan 

kadar hemoglobin pada wanita usia 

subur (WUS) di Kecamatan 

Cangkringan, Sleman. 

 

C. METODE 

 Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian survei analitik dengan 

pendekatan cross sectional, yaitu 

penelitian yang mempelajari hubungan 

antara variabel bebas (protein dan zat 

besi) dengan variabel terikat (kadar 

hemoglobin), penelitian ini dilakukan 

dengan cara observasi atau 

pengumpulan data sekaligus pada suatu 

saat. Pada penelitian ini semua objek 

penelitian yaitu variabel bebas (protein 

dan zat besi) harus dilakukan penelitian 

pada saat yang bersamaan tetapi untuk 

variabel terikat (kadar hemoglobin) 

dilakukan pengambilan data hanya satu 

kali saja. 

 Analisis univariat dilakukan untuk 

mengetahui gambaran data yang telah 

terkumpulkan kemudian dilakukan 

analisa secara deskriptif dalam bentuk 

frekuensi dan persentase. 

 Analisis bivariat dilakukan 

berdasarkan skala data. Pada uji ini 



dilakukan uji kenormalan data, yaitu 

untuk mengetahui data konsumsi 

protein, konsumsi zat besi dan kadar 

hemoglobin Wanita Usia Subur (WUS) 

berdistribusi normal atau tidak normal.  

 Data berdistribusi normal dan 

berskala nominal maka data konsumsi 

protein, konsumsi zat besi dan kadar 

hemoglobin Wanita Usia Subur (WUS) 

menggunakan uji statistik fisher exact 

test karena jumlah sel mempunyai nilai 

expected kurang dari 5.  

D. PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Subjek Penelitian 

 Subjek dalam penelitian ini 

adalah Wanita Usia Subur (WUS) di 

masing-masing Desa di Kecamatan 

Cangkringan yang berjumlah 26 orang. 

Karakteristik subjek penelitian terdiri dari 

usia, pendidikan dan pekerjaan dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

 
 

Tabel 1 
Karakteristik Subjek Penelitian 

Variabel Kategori Jumlah (n) Persentase (%) 
Usia  20-35 Tahun 17 65,4 

> 35 Tahun 9 34,6 
Jumlah  26 100 

Pendidikan  SD 3 11,5 
SMP 7 26,9 
SMA 12 46,2 
Perguruan Tinngi 4 15,4 
Jumlah  26 100 

Pekerjaan  Ibu Rumah Tangga 11 42,3 
Petani 4 15,4 
Wiraswasta 4 15,4 
PNS 2 7,7 
Swasta 5 19,2 
Jumlah  26 100 

    
 Berdasarkan Tabel 1 diketahui 

bahwa usia subjek penelitian dengan 

persentase tertinggi yang berusia 20 

sampai 35 tahun sebesar 65,4%. 

Pada pendidikan diketahui bahwa 

pendidikan subjek penelitian dengan 

persentase tertinggi pada pendidikan 

terakhir SMA yaitu 46,2%. Sedangkan 



untuk pekerjaan subjek penelitian 

sebagian besar adalah sebagai Ibu 

rumah tangga yaitu sebesar 42,3%. 

2. Konsumsi Protein 

Konsumsi protein subjek 

penelitian berdasarkan nilai parameter 

statistik menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata konsumsi protein WUS 

sebanyak 84,2 ± 21,9% dengan nilai 

minimum 51% dan nilai maksimum 

konsumsi protein WUS sebanyak 

139,6%. Distribusi konsumsi protein 

secara lengkap dapat dilihat pada 

Tabel 2. 

Tabel 2 
Konsumsi Protein Subjek Penelitian 

 
Kategori 

Konsumsi 
Protein 

Jumlah 
(n) 

Persentase 
(%) 

Cukup  
Kurang  

11 
15 

42,3 
57,7 

Total       26 100 
 

Berdasarkan Tabel 2 konsumsi 

protein subjek penelitian dapat 

diketahui bahwa mayoritas kategori 

konsumsi protein subjek penelitian 

adalah kurang, yaitu sebanyak 15 

orang atau 57,7%. Subjek penelitian 

yang mengkonsumsi lauk nabati 

seperti tahu dan tempe lebih banyak 

dibandingkan dengan lauk hewani 

seperti daging ayam, telur dan daging 

sapi disebabkan karena lauk nabati 

harganya lebih murah dan mudah 

diperoleh, sehingga subjek penelitian 

lebih sering mengkonsumsi lauk 

nabati dibandingkan lauk hewani. Hal 

ini sesuai dengan pendapat Muchtadi 

(2010) bahwa lauk protein nabati lebih 

banyak dikonsumsi karena harganya 

yang lebih murah dibandingkan 

dengan protein hewani. Jika hal ini 

terjadi dapat menyebabkan jumlah zat 

besi didalam tubuh akan berkurang 

karena kurang mengkonsumsi 

makanan mengandung tinggi zat besi 

yang banyak bersumber dari protein 

hewani. 

 



3. Konsumsi Zat Besi 

 Konsumsi zat besi subjek 

penelitian berdasarkan nilai parameter 

statistik menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata konsumsi zat besi WUS 

sebanyak 46,6 ± 20,0% dengan nilai 

minimum 19,6% dan nilai maksimum 

konsumsi zat besi WUS sebanyak 

92%. Distribusi konsumsi protein 

secara lengkap dapat dilihat pada 

Tabel 3. 

Tabel 3 
Konsumsi Zat Besi Subjek Penelitian 

 
Kategori 

Konsumsi  
Zat Besi 

Jumlah 
(n) 

Persentase 
(%) 

Cukup  4 15,4 
Kurang  22 84,6 
Jumlah 26 100 

 

Berdasarkan Tabel 3 konsumsi 

zat besi subjek penelitian dapat 

diketahui bahwa mayoritas kategori 

konsumsi protein subjek penelitian 

adalah kurang, yaitu sebanyak 22 

orang atau 84,6%. Zat besi memiliki 

fungsi utama yang berhubungan 

dengan anemia yaitu membantu 

dalam pembentukan atau peningkatan 

dalam sel-sel darah merah (Soehardi, 

2004).  Asupan zat besi yang tidak 

memadai akan berpengaruh terhadap 

peningkatan absorbsi besi dari 

makanan, memobilisasi simpanan zat 

besi dalam tubuh, dan mengurangi 

transportasi besi ke sumsum tulang, 

serta akan menurunkan kadar 

hemoglobin sehingga akan 

mengakibatkan terjadinya anemia 

karena defisiensi zat besi (Gibney, 

2009). 

4. Kadar Hemoglobin 

Kadar hemoglobin subjek 

penelitian menunjukkan bahwa nilai 

rata-rata kadar hemoglobin adalah 

12,3 ± 1,07 g/dl, dengan nilai 

minimum 10,52 g/dl dan nilai 

maksimum kadar hemoglobin 

sebanyak 14,83 g/dl. Distribusi kadar 



hemoglobin secara lengkap dapat 

dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4 
Kadar Hemoglobin Subjek 

Penelitian 
 

Kategori 
Hemoglobin 

Jumlah 
(n) 

Persentase 
(%) 

Normal   17 65,4 
Tidak 
Normal  

9 34,6 

Jumlah  26 100 
 

 Berdasarkan tabel 4 kadar 

hemoglobin subjek penelitian 

mayoritas normal yaitu 65,4%. 

Menurut Supariasa (2002) 

menyatakan bahwa kategori kadar 

status anemia dinyatakan normal jika 

≥12 g/dl dan dinyatakan tidak normal 

<12g/dl. 

 Hemoglobin juga berguna 

untuk membawa karbondioksida dari 

jaringan-jaringan tubuh sebagai hasil 

metabolisme ke paru-paru untuk di 

buang, untuk mengetahui apakah 

seseorang itu kekurangan darah atau 

tidak, dapat diketahui dengan 

pengukuran kadar hemoglobin. 

Penurunan kadar hemoglobin dari 

normal berarti kekurangan darah yang 

disebut anemia. Menurut Supariasa 

(2002) menyatakan bahwa kadar 

hemoglobin adalah parameter yang 

digunakan secara luas untuk 

menetapkan prevalensi anemia. 

5. Hubungan Konsumsi Protein 

dengan Kadar Hemoglobin 

 Hasil uji korelasi konsumsi 

protein dengan kadar hemoglobin 

dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai 

berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabel 5 
Distribusi Konsumsi Protein dengan Kadar Hemoglobin 

Konsumsi                        Kadar hemoglobin                                p 
 protein                Normal      Tidak Normal         Total 

                N        %        N         %         N        % 
Kurang                9         60       6          40       15      100          0,683 
Cukup                 8       72,7      3         27,2      11      100 



 Berdasarkan tabel 5 diatas 

menunjukkan bahwa pada subjek 

yang memiliki kadar hemoglobin 

normal dengan konsumsi protein 

kurang sebesar 60% sedangkan pada 

subjek yang memiliki kadar 

hemoglobin normal dengan konsumsi 

protein cukup sebesar 72,7%. Hasil uji 

statistik dengan menggunakan uji 

fisher exact diperoleh nilai p = 0,683 

hal ini menunjukkan p > 0,05 yang 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan antara konsumsi protein 

dengan kadar hemoglobin. Hal ini 

disebabkan karena kadar hemoglobin 

darah seseoang dipengaruhi oleh 

banyak faktor, sesuai dengan 

pendapat Gibson (2005) antara lain 

disebabkan karena kekurangan 

mikronutrien lain, infeksi parasit 

maupun berbagai status penyakit. 

6. Hubungan Konsumsi Zat Besi 

dengan Kadar Hemoglobin 

 Hasil uji korelasi konsumsi zat 

besi dengan kadar hemoglobin 

dapat dilihat pada Tabel 6 sebagai 

berikut : 

Tabel 6 
Distribusi Konsumsi Zat Besi dengan Kadar Hemoglobin 

 
Konsumsi                        Kadar hemoglobin                             p 
 Zat Besi              Normal       Tidak Normal         Total 
                           N        %        N          %        N        % 
Cukup                 4       100       0           0         4       100        0,263 
Kurang              13      59,09     9         40,9      22     100 
 

 
 Berdasarkan tabel 6 

menunjukkan bahwa pada subjek 

yang memiliki kadar hemoglobin 

normal dengan konsumsi zat besi 

cukup sebesar 100%, sedangkan 

pada subjek yang memiliki kadar 

hemoglobin normal dengan konsumsi 

zat besi kurang sebesar 59,09%. Hasil 

uji statistik dengan menggunakan uji 



fisher exact diperoleh nilai p = 0,263 

berarti tidak ada hubungan antara 

konsumsi zat besi dengan kadar 

hemoglobin. Ketidakcukupan asupan 

makanan sumber zat besi pada wanita 

usia subur dapat disebabkan karena 

rendahnya tingkat pendapatan 

keluarga atau daya beli, pengetahuan 

gizi yang rendah, perilaku makan yang 

salah dan kurangnya kombinasi dari 

makanan yang dikonsumsi dan salah 

satu penyebab lainnya adalah karena 

subjek dengan kebiasaan minum teh 

setelah makan, karena teh salah satu 

faktor yang dapat menghambat 

penyerapan zat besi dalam tubuh. 

Perubahan  kebiasaan minum teh 

dapat dilakukan dengan cara 

mengurangi konsumsi teh menjadi 

tidak setiap hari atau minum 2-3 jam 

setelah makan seperti yang dianjurkan 

oleh Hartoyo (2003). 

 

E. KESIMPULAN 

1. Tingkat konsumsi protein sebagian 

besar Wanita Usia Subur (WUS) di 

Kecamatan Cangkringan 

Kabupaten Sleman adalah kurang 

yaitu 57,7% 

2. Tingkat konsumsi zat besi 

sebagian besar Wanita Usia Subur 

(WUS) di Kecamatan Cangkringan 

Kabupaten Sleman adalah kurang 

yaitu 84,6% 

3. Kadar hemoglobin sebagian besar 

Wanita Usia Subur (WUS) di 

Kecamatan Cangkringan 

Kabupaten Sleman adalah normal 

yaitu 65,4% 

4. Berdasarkan uji statistik, tidak ada 

hubungan antara konsumsi protein 

dengan kadar hemoglobin pada 

Wanita Usia Subur (WUS) di 

Kecamatan Cangkringan 

Kabupaten Sleman 



5. Berdasarkan uji statistik, tidak ada 

hubungan antara konsumsi zat 

besi dengan kadar hemoglobin 

pada Wanita Usia Subur (WUS) di 

Kecamatan Cangkringan 

Kabupaten Sleman 

F. SARAN 

1. Meningkatkan konsumsi makanan 

sesuai dengan angka kecukupan 

gizi (AKG) 

2. Memperhatikan bahan makanan 

yang dikonsumsi terutama yang 

mengandung zat gizi yang sesuai 

dan bermanfaat bagi kesehatan 

tubuh. 

3. Dapat lebih memantau kesehatan 

masyarakat khususnya dalam pola 

konsumsi makan masyarakat 

dengan memberikan penyuluhan 

tentang konsumsi makanan yaitu 

protein dan zat besi sesuai dengan 

kecukupan gizi. 
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