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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang  

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).     

 Kebutuhan gizi pada remaja lebih tinggi dari pada anak usia dini. 

Kebutuhan zat gizi antara remaja putri dan putra berbeda, hal ini disebabkan 

karena adanya perbedaan dalam masa pertumbuhan, kematangan seksual, 

perubahan komposisi tubuh, dan perubahan aktifitas fisik. Kebutuhan nutrisi 

yang meningkat pada masa remaja adalah energi, protein, kalsium, besi  dan 

seng. Berdasarkan hal tersebut banyak persoalan yang dihadapi para 

remaja yang berkaitan dengan masalah gizi. Masalah gizi dan kesehatan 

yang dihadapi remaja saling berkaitan satu dengan lainnya sehingga 

diperlukan penanganan yang terpadu dan menyeluruh (Khomsan, 2003).  

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%, 
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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). Kadar hemoglobin merupakan 

indikator untuk menentukan seseorang menderita anemia. Pada pria, 

hemoglobin normal adalah 14-18 gr% sedangkan pada wanita, hemoglobin 

normal adalah 12-14 gr% (Almatsier, 2009). Kekurangan kadar hemoglobin 

dalam darah atau anemia menimbulkan pusing, lemah, letih, lelah dan lesu 

sehingga akan mempengaruhi daya tahan tubuh yang mengakibatkan 

mudah terkena penyakit infeksi (Moehji, 2003). 

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 
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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, 2008).  Hemoglobin mengandung besi dalam 

bentuk ferro, sehingga bila seseorang kurang dalam mengkonsumsi 

makanan yang mengandung besi maka kadar hemoglobin juga akan kurang. 

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).  
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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.  

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah “ apakah ada perbedaan tingkat konsumsi protein, 

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

Asrama SMA MTA Surakarta?  
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C. Tujuan  

1. Tujuan Umum  

Mengetahui perbedaan tingkat konsumsi protein, vitamin C, besi 

dan seng pada remaja putri yang anemia dan tidak anemia di Asrama 

putri SMA MTA Surakarta. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mendiskripsikan tingkat konsumsi protein pada remaja putri yang 

anemia dan tidak anemia di Asrama.  

b. Mendiskripsikan tingkat konsumsi vitamin C pada remaja putri yang 

anemia dan tidak anemia di Asrama. 

c. Mendiskripsikan tingkat konsumsi besi pada remaja putri yang 

anemia dan tidak anemia di Asrama. 

d. Mendiskripsikan tingkat konsumsi seng pada remaja putri yang 

anemia dan tidak anemia di Asrama . 

e. Menganalisis perbedaan tingkat konsumsi protein pada remaja putri 

yang anemia dan tidak anemia di Asrama  

f. Menganalisis perbedaan tingkat konsumsi vitamin C pada remaja 

putri yang anemia dan tidak anemia di Asrama 

g. Menganalisis perbedaan tingkat konsumsi besi pada remaja putri 

yang anemia dan tidak anemia di Asrama. 

h. Menganalisis perbedaan antara tingkat konsumsi Seng pada remaja 

putri yang anemia dan tidak anemia di Asrama 
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D. Manfaat  

1. Bagi Asrama  

Adanya penelitian ini diharapkan pihak instansi terkait yakni 

Asrama dapat lebih memperhatikan dalam mengatur makanan yang baik 

agar zat gizi siswa terpenuhi.  

2. Bagi Sekolah   

Adanya penelitian ini, dapat memberikan informasi kepada pihak 

sekolah tentang masalah gizi khususnya Anemia yang sering dialami oleh 

remaja putri.  

 


