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ABSTRAC 

Adolescents are vulnerable to nutrition probelms, one nutritional problem 

that often occurs in adolescents is anemia. One of cause of anemia is the low 

intake of nutrients, especially iron. Several nutrients that affect the formation of 

haemoglobin are protein, vitamin C, iron and zinc. This study aimed to determine 

the differences of the level of consumption of protein, vitamin C, iron and zinc in 

adolescent girls who were anemic and non anemic at female dorm of MTA 

Surakarta. The research was an observational research with cross secsional 

approach. The respondents of this study were 75 young women lived in the 

dormitory. Data were analyzed by Independent Sample Test for data 

consumption of protein, vitamin C, zinc and Mann Whitney test for iron 

consumption data. The results showed that most anemic girls had sufficient 

protein (70%) but insufficient vitamin C (63,2%), iron and zinc (97,9%). Based on 

the statistical analyzes, there was  not any difference of protein (p = 0.729) and 

vitamin C (p = 0.114) comsumption between two groups. Meanwhile, there was 

difference of iron (p = 0.034) and zinc (p = 0.043) consumption between two 

groups. There was not any difference between the levels of protein and vitamin C 

intake in adolescent girls who were anemic and non anemic. There was 

difference between the level of iron and zinc intake in adolescent girls who were 

anemic and non anemic. 

Keywords  : The consumption of protein, vitamin C, iron and zinc, haemoglobin 

(Hb), adolescent anemic 
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ABSTRAK 

Remaja merupakan golongan rawan gizi, salah satu masalah gizi yang 

sering diderita oleh remaja adalah anemia. Salah satu penyebab anemia adalah 

rendahnya konsumsi zat gizi terutama besi. Zat gizi yang mempengaruhi dalam 

pembentukan hemoglobin antara lain protein, vitamin C, besi dan seng. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat konsumsi protein, 

vitamin C, besi dan seng pada remaja putri yang anemia dan tidak di Asrama 

putri SMA MTA Surakarta. Jenis penelitian observasional dengan pendekatan 

cross secsional. Responden penelitian ini adalah remaja putri berjumlah 75 orang 

yang tinggal di Asrama. Data dianalisis secara bivariat, dengan uji beda 

Independent Sample Test untuk data konsumsi protein, vitamin C, seng dan uji 

beda Mann Whitney untuk data konsumsi besi. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat konsumsi protein remaja putri yang anemia 70,2% termasuk baik, 

tingkat konsumsi vitamin C pada remaja yang anemia tidak cukup sebesar 

63,2%. Tingkat konsumsi besi dan seng pada remaja putri yang anemia yaitu 

sebanyak 97,9% tidak cukup. Berdasarkan uji statistik menunjukan tidak ada 

perbedaan tingkat konsumsi protein (p=0,729) dan tingkat konsumsi vitamin C 

(p=0,114), sedangkan tingkat konsumsi besi (p=0,034) dan tingkat konsumsi 

seng (p=0,043) ada perbedaan. Tidak ada perbedaan antara tingkat konsumsi 

protein dan vitamin C pada remaja putri yang anemia dan tidak anemia. Ada 

perbedaan antara tingkat konsumsi besi dan seng pada remaja putri yang 

anemia dan tidak anemia.  

Kata kunci  : Tingkat konsumsi protein, vitamin C, besi dan seng,  kadar 

hemoglobin (Hb), remaja anemia. 

PENDAHULUAN  

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa 

dewasa. Masa ini sering disebut dengan masa pubertas, istilah pubertas 

digunakan untuk menyatakan perubahan biologis. Remaja mempunyai 

kebutuhan nutrisi atau gizi yang tidak biasa, karena pada saat remaja terjadi 

pertumbuhan yang pesat dan terjadi perubahan kematangan fisiologis. 

Perubahan pada masa remaja akan mempengaruhi kebutuhan gizi, absorpsi, 

serta cara penggunaan zat gizi (Soetjingsih, 2010,. DepKes, 2010).   
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Masalah gizi remaja merupakan kelanjutan dari masalah gizi pada  anak 

usia dini, salah satu masalah gizi yang dialami pada masa remaja adalah 

anemia. Prevalensi anemia di Indonesia masih cukup tinggi. Menurut Depkes 

(2005), penderita anemia pada remaja putri berjumlah 26,50%, wanita usia subur 

(WUS) 26,9%, ibu hamil 40,1% dan anak-anak 47%. Dinkes Jawa Tengah (2008) 

menyatakan bahwa prevalensi anemia pada WUS di Jawa Tengah adalah 

54,7%. Kasus penderita anemia pada remaja lebih banyak ditemukan pada 

remaja putri dibandingkan dengan remaja putra.  Hal itu dipengaruhi oleh 

rendahnya konsumsi zat gizi, kebiasaan makan, dan kebutuhan zat gizi 

(Arisman, 2009). 

 Anemia merupakan masalah gizi paling utama yang disebabkan karena 

kekurangan besi. Anemia yang paling banyak diderita oleh masyarakat Indonesia 

adalah anemia gizi besi. Penyebab anemia gizi besi adalah kurangnya asupan 

zat gizi, kurangnya persediaan besi dalam makanan, kehilangan darah kronis, 

penyakit malaria, cacing tambang, dan infeksi-infeksi lainnya (Wirakusumah, 

1999). Beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian anemia adalah kehilangan 

darah yang disebabkan oleh perdarahan saat menstruasi, kurangnya besi dalam 

makanan, pola makan yang salah, ketidakseimbangan antara absorpsi besi dan 

aktivitas yang dilakukan, selain itu anemia berhubungan dengan konsumsi 

protein, vitamin C dan besi (Wijanarka, 2009). Penelitian Cendani dan Etisa  

(2012) menyatakan bahwa anemia dapat terjadi dikarenakan kurangnya asupan 

zat gizi protein, vitamin C, vitamin B12, besi dan seng.  

Protein merupakan suatu zat yang amat penting bagi tubuh, karena 

disamping berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh juga berfungsi sebagai 

zat pembangun dan zat pengatur. Hemoprotein adalah protein dengan 

kandungan hem yang terdapat dalam semua sel tubuh manusia. Hem ini 

selanjutnya akan berikatan dengan berbagai macam protein, seperti hem yang 

terikat pada protein globin akan membentuk hemoglobin, yaitu suatu 

hemoprotein yang sudah dikenal sebagai alat transport oksigen dalam eritrosit 

untuk dibawa ke jaringan-jaringan (Kadri, 2012).  

Besi merupakan faktor utama dalam pembentukan hemoglobin, didalam 

tubuh sebagian besar besi terkonjugasi dengan protein dan berbentuk besi ferro 

dan ferri. Besi dalam bentuk ferri tidak mudah diserap oleh tubuh, sedangkan 

besi dalam bentuk ferro dapat dengan mudah diserap oleh tubuh (Kartasapoetra, 
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2008).  Vitamin C berperan dalam meningkatkan absorpsi atau penyerapan zat 

besi non-heme yang berbentuk ferri menjadi bentuk ferro agar mudah diserap 

oleh tubuh. Defisiensi seng secara tidak langsung mempengaruhi metabolisme 

besi karena seng berperan sebagai kofaktor dalam reaksi oksidasi retinol. 

Konsentrasi retinol plasma yang rendah berkaitan dengan penurunan besi 

plasma dan hemoglobin  (Muchtadi, 2009).  

Menurut penelitian yang dilakukan Permaesih dkk (2003), tentang 

kejadian Anemia di pondok pesantren di Kota Semarang menunjukkan bahwa 

remaja yang tinggal di pondok pesantren kelompok umur 10-15 tahun sebanyak 

42,2% anemia dan 57,8% tidak anemia, sedangkan kelompok umur 15-20 tahun 

sebanyak 37,6% anemia dan 62,4% tidak anemia. Hasil penelitian yang 

dilakukan Indriawati (2001), di SMUN 1 Cibinong Kabupaten Bogor menunjukkan 

bahwa remaja putri di SMUN tersebut sebanyak 42,2% mengalami anemia yang 

disebabkan karena kebiasaan minum teh dan kebiasaan makan sumber protein 

hewani.   

Berdasarkan hasil pemeriksaan kadar hemoglobin pada remaja putri yang 

mengikuti donor darah pada bulan Mei 2012 di Asrama SMA MTA Surakarta, 

sebanyak 129 siswa yang bersedia untuk ikut donor darah yang mengalami 

anemia sebesar 34,88% dan yang tidak anemia sebesar 65,12%. Berdasarkan 

data tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian  tentang perbedaan 

tingkat konsumsi protein, vitamin C, besi dan seng pada remaja putri yang 

anemia dan tidak anemia di Asrama SMA MTA Surakarta.  

 

METODE PENELITIAN  
 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian observasional  dengan 

metode cross secsional, dengan populasi semua remaja yang tinggal di asrama 

yaitu sebanyak 260 remaja. Sampel diambil dari populasi dengan kriteria, remaja 

yang tinggal di asrama, sedang tidak berpuasa, sedang tidak menstruasi dan 

bersedia menjadi responden. Besar sampel diperoleh dengan menggunakan 

sistem random sampling yaitu sebanyak 75 sampel, kemudian berdasarkan 

pengukuran kadar hemoglobin didapatkan 27 remaja tidak anemia dan 48 remaja 

anemia.  
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Variabel yang diteliti ada dua, yaitu variabel terikat (tingkat konsumsi 

protein, vitamin C, besi dan seng) dan variabel bebas (remaja putri anemia dan 

tidak anemia). Variabel tingkat konsumsi zat gizi diukur dengan metode recall 24 

jam selama 3 hari tidak berturut-turut menggunakan form recall kemudian 

dibandingkan dengan AKG orang Indonesia. Penentuan remaja anemia atau 

tidak anemia dengan mengukur kadar hemoglobin menggunakan metode 

Cyanmethaemoglobin. Untuk mengetahui perbedaan tingkat konsumsi protein, 

vitamin C, besi dan seng pada remaja putri dengan anemia dan tidak anemia 

menggunakan uji perbedaan, Independent Sample test untuk data berdistribusi 

normal yaitu data konsumsi protein dan vitamin C sedangkan uji Mann Whitney 

untuk data berdistribusi tidak normal yaitu data tingkat konsumsi besi dan seng. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
 

A. Responden Berdasarkan Umur  
Responden yang anemia sesuai dengan kriteria inklusi dan 

berdasarkan pengukuran kadar Hb sebanyak 47 (62,7%) orang dan 

responden tidak anemia sebanyak 28 (37,3%) orang. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa umur responden sebagian besar responden adalah 

15-18 tahun, responden yang menderita anemia paling banyak (51,1%) 

adalah remaja putri umur 17 tahun dan responden yang tidak anemia 

sebanyak 50% adalah remaja putri berumur 16 tahun. Masalah kesehatan 

remaja dapat terjadi pada masa-masa usia produktif (13-18 tahun), gejala 

penyakit infeksi dan malnutrisi ketika masih anak-anak akan menjadi 

beban pada masa usia produktif (Arisman, 2009). 

 Anemia pada remaja putri banyak dialami pada masa usia 

produktif, karena pada usia tersebut remaja putri mengalami pubertas, 

membatasi konsumsi makanan, melakukan pantangan terhadap suatu 

jenis makanan dan cenderung lebih sedikit mengkonsumsi sumber 

asupan zat gizi, sehingga zat gizi didalam tubuh akan berkurang yang 

mengakibatkan berbagai macam penyakit termasuk anamia (Waryono, 

2010).  

 

 



6 
 

B. Responden Berdasarkan Tingkat Konsumsi Protein 
Tingkat konsumsi zat gizi dalam penelitian ini diukur dengan 

metode recall 24 jam, di dapatkan hasil remaja putri yang anemia 

mempunyai tingkat konsumsi  protein baik sebesar 70,2% dan remaja 

putri yang tidak anemia mempunyai tingkat konsumsi protein baik sebesar 

75%. Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi protein seseorang 

baik atau tidak baik yang berhubungan dengan kejadian anemia adalah 

jenis makanan yang dikonsumsi.  Konsumsi protein dari sumber protein 

nabati di dalam penyerapan besi hanya dapat diabsorpsi sedikit yaitu 

sebanyak 5% dibandingkan dengan konsumsi protein yang berasal dari 

sumber hewani yaitu sebanyak 35% (Budiyanto, 2004).  

C. Responden Berdasarkan Tingkat Konsumsi Vitamin C 
Remaja putri yang mempunyai tingkat konsumsi  vitamin C tidak 

cukup dan menderita anemia yaitu sebesar 63,2 % sedangkan remaja 

putri yang mempunyai tingkat konsumsi tidak cukup dan tidak anemia 

yaitu sebesar 82,1%. Kurangnya konsumsi makanan yang mengandung 

zat gizi yang bervariasi dapat mempengaruhi  asupan zat gizi dalam 

tubuh contohnya zat besi yang erat hubungannya dengan kejadian 

anemia. Konsumsi vitamin C yang tidak cukup dapat mempengaruhi 

penyerapan zat besi dalam tubuh, vitamin C membantu dalam proses 

penyerapan zat besi yang berasal dari zat besi non-heme.   

D. Responden Berdasarkan Tingkat Konsumsi Besi 
Konsumsi zat besi responden dibandingkan dengan angka 

kecukupan gizi (AKG) pada remaja putri, yang menderita anemia dan 

mempunyai tingkat konsumsi tidak cukup sebanyak 47 responden 

(97,9%) sedangkan remaja putri yang tidak anemia dan konsumsi besi 

tidak cukup sebanyak 92,9% . Responden yang mengkonsumsi sumber 

makanan yang mengandung besi kurang atau tidak cukup lebih beresiko 

terkena anemia, hal ini dikarenakan besi adalah faktor utama dalam 

pembentukan Hb. Hemoglobin mengandung zat besi dalam bentuk ferro 

sehingga bila seseorang kurang dalam mengkonsumsi makanan sumber 

zat besi maka kadar hemoglobin juga akan kurang (Kartasapoetra, 2008).   
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E. Responden Berdasarkan Tingkat Konsumsi Seng 
Responden yang anemia dengan tingkat konsumsi seng tidak 

cukup sebesar 46 responden (97,9 %) sedangkan responden yang tidak 

anemia dengan tingkat konsumsi seng tidak cukup sebesar 26 responden 

(92,9 %). Hasil penelitian untuk konsumsi seng hampir sama dengan 

konsumsi besi, hal ini disebabkan karena defisiensi seng secara tidak 

langsung mempengaruhi metabolisme besi (Muchtadi,2009). 

F. Hasil Uji Perbedaan Tingkat Konsumsi Zat Gizi Remaja Anemia dan 
Tidak Anemia 

Hasil penelitian perbedaan tingkat konsumsi protein, vitamin C, 

besi dan seng pada remaja putri dengan anemia dan tidak anemia 

menggunakan Independent Sample Test dan Mann Whitney dapat dilihat 

pada tabel 1 berikut ini :  

Tabel 1 
Distribusi Konsumsi Zat Gizi Menurut Kelompok Anemia dan Tidak 

Konsumsi Zat 
Gizi 

Kelompok Responden Nilai P 
Anemia Tidak Anemia

Aupan Protein  
1. Mean  
2. SD  

 
85,45 
9,96 

 
86,29 
10,27 

 
0,729 

Asupn Vitamin C 
1. Mean  
2. SD 

 
54,53 
28,44 

 
45,09 
22,16 

 
0,114 

Asupan Besi  
1. Mean  
2. SD 

 
34,0 

-

 
45,11 

-

 
0,034* 

Asupan Seng  
1. Mean  
2. SD 

 
37,06 
5,005 

 
42,68 
13,27 

 
0,043 

                   *Uji Mann Whitney  

Nilai rata- rata tingkat konsumsi protein pada remaja putri yang 

anemia sebesar 85,45% lebih kecil dari nilai rata-rata tingkat konsumsi 

protein pada remaja putri yang tidak anemia. Hasil uji Statistik  perbedaan 

konsumsi protein pada remaja yang anemia dan tidak anemia, pada tabel 

14 menggunakan uji T-test Independent Sample didapat nilai p=0,729 

sehingga p > 0,05 maka tidak ada perbedaan tingkat konsumsi protein 

pada remaja yang anemia dan tidak anemia. 

Nilai rata-rata tingkat konsumsi remaja putri dengan anemia 

sebesar 54,53% sedangkan pada remaja putri yang tidak anemia sebesar 
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45,09%. Berdasarkan hasil uji statistik diperoleh nilai p = 0,114 maka p > 

0,05 yang berarti tidak ada perbedaan tingkat konsumsi vitamin C pada 

remaja yang anemia dan tidak anemia.  Tingkat konsumsi vitamin C 

responden yang tidak cukup disebabkan karena vitamin C dalam 

makanan hilang dan adanya zat penghambat. 

Hasil uji perbedaan untuk konsumsi besi didapatkan nilai p = 

0,034 sehingga p < 0,05 yang berarti ada perbedaan antara tingkat 

konsumsi zat besi pada remaja yang anemia dan tidak anemia. Hal ini 

disebabkan karena besi adalah salah satu komponen pembentukan 

hemoglobin yang paling utama, jika konsumsi makanan sumber besi tidak 

cukup atau kurang maka akan menyebabkan defisiensi besi yang dapat 

mengakibatkan seseorang mengalami anemia defisiensi besi, sedangkan 

untuk konsumsi besi cukup tetapi mengalami anemia, hal ini dapat 

disebabkan oleh faktor lain yaitu kebiasaan responden mengkonsumsi 

teh, adanya tanin didalam teh dapat menghambat penyerapan besi 

dengan cara mengikatnya. Sebanyak 63,3% responden mengkonsumsi 

teh sebelum dan sesudah makan dengan kurun waktu kurang dari 1 jam.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan Cendani dan Ettisa (2012) yang 

menyatakan bahwa anemia defisiensi besi terjadi karena kekurangan 

asupan besi dalam makanan. Berbeda dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Mardiyah (2010) yang menunjukkan bahwa tidak ada 

perbedaan konsumsi zat gizi remaja anemia dan non anemia.  

Hasil uji T-tes untuk konsumsi seng didapatkan nilai  p = 0,043  

yang berarti p < 0,05 maka dinyatakan ada perbedaan antara tingkat 

konsumsi seng pada remaja yang anemia dan tidak anemia. Hal ini 

disebabkan karena seng berperan dalam proses penyerapan besi dalam 

makanan. Seng berperan dalam beberapa enzim seperti karbonik 

anhidrase yang banyak ditemukan dalam sel darah merah dan berperan 

dalam pertukaran oksigen. Salah satu fungsi hemoglobin adalah 

mengatur pertukaran oksigen didalam jaringan-jaringan tubuh. 

Responden yang sering mengkonsumsi nasi dan kurang mengkonsumsi 

buah-buahan dan sayuran serta lauk-pauk sumber hewani dapat 

mengakibatkan anemia, hal ini dikarenakan nasi mengandung asam fitat 
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dan fosfat. Serat dan fitat menghambat penyerapan seng sehingga 

mempengaruhi penyerapan besi. 

KESIMPULAN DAN SARAN  

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :  

1. Tingkat konsumsi protein baik  pada remaja yang anemia (70,2%), 

sedangkan pada remaja yang tidak anemia tingkat konsumsi protein 

baik (75%).  

2. Tingkat konsumsi vitamin C pada remaja yang anemia  tidak cukup 

yaitu (63,2%) sedangkan pada remaja yang tidak anemia dengan 

konsumsi vitamin C tidak cukup sebanyak (82,1).  

3. Tingkat konsumsi zat besi tidak cukup  pada remaja yang anemia 

yaitu (97,9%) sedangkan pada remaja yang tidak anemia konsumsi 

vitamin C tidak cukup sebanyak 92,9%.  

4. Tingkat konsumsi seng tidak cukup pada remaja yang anemia 

sebanyak (97,9%) sedangkan pada remaja yang tidak anemia 

konsumsi vitamin C tidak cukup sebanyak 92,9%.  

5. Tidak ada perbedaan  tingkat konsumsi protein pada remaja yang 

anemia dan tidak anemia (p=0,729) di Asrama SMA MTA. 

6. Tidak ada perbedaan antara tingkat konsumsi vitamin C pada remaja 

yang menderita anemia dan tidak anemia (p=0,114) di Asrama SMA 

MTA  

7. Ada perbedaan antara tingkt konsumsi zat besi pada remaja yang 

anemia dan tidak anemia (p=0,034) di Asrama SMA MTA  

8. Ada Perbedaan  antara tingkat konsumsi seng pada remaja yang 

anemia dan tidak anemia (p=0,043)  di Asrama SMA MTA  
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SARAN  

1. Bagi Asrama  

Pihak instansi yakni Asrama SMA MTA mengadakan evaluasi menu 

khususnya untuk lauk hewani  agar diberikan sesuai kebutuhan yang 

dianjurkan dan lebih diperhatikan untuk diadakan siklus menu 7 hari.  

2. Bagi Sekolah  

Pihak sekolah bekerja sama dengan instansi kesehatan seperti 

Puskesmas untuk mengadakan penyuluhan tentang anemia dan zat-

zat gizi yang mempengaruhi anemia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Almatsier, S. 2009. Prinsip Dasar Ilmu Gizi. PT Gramedia Pustaka : 

Jakarta. 

Arisman, MB. 2009. Gizi dalam Daur Kehidupan. Jakarta : EGC.   

Budiyanto, M. 2004. Gizi dan Kesehatan. Bayu Media : Malang. 

Cendani, Citta., Etisa Adi Murbawani. 2011. Asupan Mikronutrien, kadar 

Hemoglobin dan Kesegaran jasmani Remaja Putri. Semarang : 

Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro.  

DepKes RI. 2005. Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT). Salemba 

Medika : Jakarta.  

Depkes RI. 2010. Kesehatan Remaja Problem dan Solusinya. Salemba 

Medika: Jakarta. 

DinKes Jawa Tengah. 2008. Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT). 

http://www.dinkesjateng.co.id/SKRT. Akses Tanggal 4 Januari 

2013. Surakarta.  

Indriawati, H. 2001. Skripsi : Hubungan Anemia dengan Kebiasaan 

Makan, Pola Haid, Pengetahuan tentang Anemia dan Status Gizi 

Remaja Putri di SMUN 1 Cibinong Kabupaten Bogor. Fakultas 

Kedokteran : Universitas Indonesia.   

Kadri, H. 2012. Hemoprotein dalam Tubuh Manusia. Jurnal Kesehatan : 

Universitas Andalas 

Kartasapoetra, Drs. G., H. Marsetyo. 2008. Ilmu Gizi (Korelasi Gizi, 

Kesehatan dan Produktivitas Kerja). Rineka Cipta : Jakarta.  

Mardiyah, D. 2010. Bioavailibilitas Besi, Konsumsi Pangan Pada Remaja 

Anemia dan Non Anemia di SMA Negeri 1 Cibungbulan Bogor. 

Fakultas Kesehatan : Institut Pertania Bogor.  

Muchtadi,  D. 2009. Pengantar Ilmu Gizi. Alfabeta: Bandung. 

Permaesih, D, dkk., 2003. Hubungan Status Anemia dan Status Zat Besi 

Remaja Santri. Jurnal Penelitian Gizi dan Makanan. UGM : 

Yogyakarta   

 



12 
 

Soetjiningsih, 2010. Tumbuh Kembang Remaja dan Permasalahannya. 

Sagung Seto : Jakarta.  

Waryono, M. 2010. Gizi Reproduksi. Rihana : Yogyakarta  

Wijanarka, M. 2009. Kesehatan dan Gizi. Jakarta : Rineka Cipta  


