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ABSTRAK 

 

VIKA YUNIATI. J. 300. 101. 006 
HUBUNGAN ANTARA ASUPAN PROTEIN, ZAT BESI, DAN VITAMIN C 
DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA ANAK USIA PRA SEKOLAH DI 
KELURAHAN SEMANGGI DAN SANGKRAH SURAKARTA 
Latar Belakang : Prevalensi angka kejadian anemia pada kelompok anak di 
Indonesia cukup tinggi yaitu sebesar 27,7%. Hal ini juga terjadi di Kelurahan 
Semanggi dan Sangkrah Surakarta sebesar 24,39%. Asupan zat gizi seperti 
protein, zat besi dan vitamin C berpengaruh terhadap kejadian anemia pada 
anak karena pada usia ini anak masih rawan terhadap masalah gizi khususnya 
anemia dan infeksi sehingga dapat mengganggu konsentrasi belajar, tingkatan 
kecerdasan yang rendah serta daya ingat rendah. Sehingga perlu diperhatikan 
asupan zat gizi yang dapat membantu dalam pembentukan Hemoglobin dalam 
darah yang dikonsumsi oleh anak untuk mencegah anemia.  
Tujuan : Mengetahui hubungan antara asupan protein, zat besi, dan vitamin C 
dengan kejadian anemia pada anak di Kelurahan Semanggi dan Sangkrah 
Surakarta. 
Metode Penelitian : Jenis penelitian bersifat Deskriptif Analitik dengan 
pendekatan crossectional. Jumlah responden dalam penelitian ini adalah 71 anak 
beserta orang tuanya. Responden yang menjadi sampel penelitian ialah 
responden yang masuk dalam kriteria inklusi dengan usia 3-6 tahun. Data rata-
rata asupan protein, zat besi dan vitamin C yang dikonsumsi diperoleh melalui 
Recall 24 jam selama 3 hari dibandingkan dengan AKG. Data kejadian anemia 
anak diperoleh dengan menggunakan alat Hemocue. Uji statistik yang digunakan 
melalui uji Chi-Square.  
Hasil : Hasil penelitian menunjukkan kejadian anemia secara keseluruhan pada 
anak usia 5 tahun sebesar 46,47% dan yang tidak mengalami anemia yaitu 
30,98%. Asupan protein sebagian besar dalam kategori cukup baik (61,5%) yang 
mengalami anemia, asupan zat besi sebagian besar kategori cukup baik (100%) 
yang anemia, dan asupan vitamin C sebagian besar dalam kategori tidak baik 
(60%) dengan kejadian anemia. Hasil uji Chi Square untuk protein nilai p = 0,952, 
zat besi = 0,510, dan vitamin C = 0,408.  
Kesimpulan : Tidak ada hubungan antara asupan protein, zat besi dan vitamin C 
pada anak pra sekolah dengan kejadian anemia. 
 
Kata Kunci     : Protein, Zat Besi, Vitamin C, Anemia 
 
 

 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Anak usia pra sekolah merupakan awal dari pengenalan anak dengan 

lingkungan sosial yang ada dalam masyarakat umum di luar lingkungan 

keluarga. Anak usia pra sekolah mengalami masa tumbuh kembang yang 

sangat pesat. Pada masa ini terjadi proses perubahan fisik, emosi, dan sosial 

anak berlangsung dengan cepat. Proses ini dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yaitu dari diri anak itu sendiri dan lingkungan. Berbagai masalah kesehatan di 

jumpai di kalangan anak usia pra sekolah di antaranya adalah pertumbuhan 

fisik yang tidak optimal. Konsumsi pangan pada usia anak dalam hal ini 

masih merupakan golongan yang pasif yaitu belum dapat memilih dan 

mengambil makanan sesuai kebutuhannya sehingga, pada masa ini anak 

sangat rentan terhadap berbagai masalah kesehatan apabila kondisinya  

Faktor-faktor yang menjadi penyebab anemia dibedakan menjadi dua 

yaitu defisiensi zat besi dan defisiensi mikronutrien. Defisiensi zat besi pada 

anak pra sekolah disebabkan oleh peningkatan kebutuhan zat besi pada 

pertumbuhan, infeksi oleh parasit seperti cacingan, TBC, dan diare, 

kurangnya asupan zat besi dari makanan, Sedangkan defisiensi mikronutrien 

diluar zat besi adalah ekonomi rendah, pendidikan rendah, dan status sosial 

yang rendah merupakan penyebab yang paling mendasar terjadinya anemia 

di Indonesia (Arisman, 2004). 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

masalah “Apakah ada hubungan antara asupan Protein, Zat besi dan Vitamin 

C dengan kejadian Anemia pada anak usia pra sekolah di Kelurahan 

Semanggi dan Sangkrah Surakarta ?” 

C. Tujuan penelitian  

1. Tujuan Umum  

Mengetahui hubungan antara asupan Protein, Zat besi dan Vitamin C 

dengan kejadian Anemia pada anak usia pra sekolah di Kelurahan 

Semanggi dan Sangkrah Surakarta. 

 



2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan asupan Protein, Zat besi, dan Vitamin C dengan anak 

usia pra sekolah di Kelurahan Semanggi dan Sangkrah Surakarta. 

b. Mendeskripsikan kejadian anemia pada anak usia pra sekolah di 

Kelurahan Semanggi dan Sangkrah Surakarta. 

c. Menganalisis hubungan asupan Protein dengan kejadian anemia pada 

anak usia pra sekolah di Kelurahan Semanggi dan Sangkrah Surakarta. 

d.  Menganalisis hubungan asupan Zat besi dengan kejadian anemia 

pada anak usia pra sekolah di Kelurahan Semanggi dan Sangkrah 

Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Responden  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan 

kepada orang tua responden akan pentingnya asupan protein, zat besi 

dan vitamin C untuk mencegah anemia 

b. Bagi Institusi Kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang 

pentingnya asupan protein, zat besi, vitamin C, untuk mencegah angka 

kejadian anemia pada anak pra sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1.  Anak Pra Sekolah 

Periode masa pra sekolah merupakan periode sesudah masa bayi 

hingga berusia 6 tahun. Anak prasekolah adalah mereka yang berusia 

3-6 tahun. Istilah pra sekolah memang tidak sepopuler balita (bawah 

lima tahun). Usia ini merupakan periode yang cukup berat karena 

kondisi  kesehatan anak masih belum stabil. Kebutuhan gizinya yang 

semakin besar sejalan dengan perkembangan fisiknya harus 

diperhatikan (Widjaja, 2002). 

Karakteristik anak prasekolah ditinjau dari teori perkembangan 

Psikososial Erikson yaitu mampu melakukan partisipasi dalam berbagai 

kegiatan fisik dan mampu mengambil inisiatif untuk suatu tindakan yang 

akan dilakukan (Latifah dan Hastuti, 2004). Untuk membentuk anak 

yang sehat  dan cerdas memang tidak mudah. Seorang anak yang 

sehat dan cerdas tentu menjadi dambaan setiap orang tua. Masa-masa 

yang sangat menentukan bagi kesehatan dan kecerdasan manusia 

adalah pada usia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima). Pada masa ini penting 

bagi seorang ibu untuk memberikan perhatian yang maksimal, seperti 

halnya perawatan jasmani anak dalam bentuk pemberian makanan gizi 

seimbang (Wahyuni, 2001). 

2. Gizi Anak Pra Sekolah  

Pada anak usia pra sekolah, seorang anak beralih dari pola 

makan yang mengandalkan susu untuk sebagian besar kebutuhan 

nutrisi di mana sebagian besar energinya berasal dari lemak. Dasar dari 

pola makan yang baru adalah makanan yang dimakan oleh keluarga. 

Prinsip-prinsip nutrisi yang perlu diberikan pada usia ini adalah : 

1) tidak dianjurkan diet rendah lemak 

2) harus mencapai angka kecukupan gizi sesuai dengan usia anak 

3) hindari gula dari sumber selain susu atau makanan berlemak 

dalam jumlah berlebihan 



4) memperhatikan keseimbangan nutrisi agar tidak terjadi defisiensi 

nutrisi tertentu seperti vitamin C, zat besi, kalsium, vitamin A 

(Barasi, 2007) 

3. Anemia 

Anemia merupakan suatu keadaan dimana kadar hemoglobin (Hb) 

di dalam darah lebih rendah daripada nilai normal untuk kelompok orang 

menurut umur dan jenis kelamin.Penderita anemia tentu memiliki darah 

yang banyak dalam tubuhnya, namun sel darah merahnya yang tidak 

mengangkut banyak oksigen. Hemogobin adalah zat warna yang 

terdapat dalam sel darah merah berfungsi untuk mengangkut oksigen 

dan CO² di dalam tubuh.  

Anemia gizi ialah keadaan dimana kadar hemoglobin darah yang 

lebih rendah dari normal sehingga mengakibatkan ketidakmampuan 

jaringan dalam memproduksi pembentuk sel darah merah untuk 

mempertahankan kadar hemoglobin (Hb) pada tingkat normal.  

 

B. Hipotesis penelitian  

1. Ada hubungan antara asupan Protein dengan kejadian anemia pada 

anak usia pra sekolah di Kelurahan Semanggi dan Sangkrah Surakarta. 

2. Ada hubungan antara asupan Zat besi dengan kejadian anemia pada 

anak usia pra sekolah di Kelurahan Semanggi dan Sangkrah Surakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Rancangan Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Analitik dengan 

pendekatan Cross-Sectional karena semua variabel dikumpulkan dalam 

kurun waktu yang sama. 

B. Subyek Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian gizi masyarakat ini adalah pada 

anak usia pra sekolah beserta orang tuanya di Kelurahan Semanggi dan 

Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon, Surakarta. 

C. Waktu dan Lokasi Penelitian 

1. Lokasi  

Penelitian dilakukan di Kelurahan Semanggi dan Sangkrah 

Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta karena berdasarkan penelitian 

Hidayati et.al. (2009), terdapat prevalensi anemia pada anak yang cukup 

tinggi sebesar 24,39%. 

2. Waktu  

 Pelaksanaan dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Juli 

2013. 

D. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas 

Variabel Bebas dalam penelitian ini adalah Asupan Protein, Zat Besi 

Vitamin C. 

2. Variabel terikat 

Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah kejadian anemia pada anak 

pra sekolah. 

 
 

 

 

 

 



BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hubungan Asupan Protein Dengan Kejadian Anemia Anak 

Asupan 
protein 

 Kejadian anemia 
p 

Anemia Tidak anemia Total 

N % N % N %  

Cukup baik  16 22,5 10 14,08   26 36,5 

0,952 Tidak baik 26 36,7 19 26,76  45 63,4 

Total 42 59,2 29 40,84 71 100 

 

Berdasarkan tabel 12, jumlah responden sebanyak 71 anak dengan 

asupan protein cukup baik dan mengalami anemia sebesar 22,5%, 

responden dengan asupan protein cukup baik dan tidak anemia 14,08%, 

responden dengan asupan protein tidak baik dan mengalami anemia 

sebesar 36,7%, responden dengan asupan protein tidak baik dan tidak 

mengalami anemia sebesar 26,76%. Nilai p pada uji Chi Square ini adalah 

0,952 (>0,05) sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara 

asupan protein terhadap kejadian anemia pada anak. 

B. Hubungan Asupan Zat Besi Dengan Kejadian Anemia Anak 

Asupan zat 
besi 

 Kejadian anemia p 

Anemia Tidak anemia Total  

N % N % N %  

Cukup baik  2 2,81 0 0 2 2,81 

0,510 Tidak baik  40 56,3 29 40,4 69 87,7 

Total 42 59,11 29 40,4 71 100 

Berdasarkan tabel 13, jumlah responden sebanyak 71 anak dengan 

asupan zat besi cukup baik dan mengalami anemia sebesar 2,81%, 

responden dengan asupan zat besi cukup baik dan tidak anemia sebesar 

0%, responden dengan asupan zat besi tidak baik dan mengalami anemia 

sebesar 56,3%, responden dengan asupan zat besi tidak baik dan tidak 

anemia yaitu 40,4%. Nilai p pada uji Chi Square ini adalah 0,510 (>0,05) 

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara asupan zat 

besi terhadap kejadian anemia pada anak.     

Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar zat besi  berada di dalam 

hemoglobin. Kurangnya zat besi dalam tubuh menyebabkan penurunan 

kadar hemoglobin dalam darah hingga di bawah nilai normal. Seorang anak 



dianggap sudah mengalami anemia bila kadar Hb dalam darah < 11 g/dl 

pada usia kurang dari 6 tahun dan kadar Hb < 12 g/dl pada usia lebih dari 6 

tahun. Hemoglobin di dalam darah berfungsi membawa oksigen dari paru-

paru ke seluruh jaringan tubuh dan membawa kembali karbondioksida dari 

seluruh sel ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Menurunnya kadar 

hemoglobin dalam darah akan mengakibatkan terganggunya metabolisme 

energi di dalam otot sehingga  terjadi penumpukan asam laktat yang 

menyebabkan rasa lelah, letih, lesu, pucat, dan kurang nafsu makan.  

C. Hubungan Asupan Vitamin C Dengan Kejadian Anemia Anak 

Asupan 
vitamin C 

 Kejadian anemia P 

Anemia Tidak anemia Total 

N % N % N %  

Cukup baik 0 0 1 1,40 1 1,4 

0,408 Tidak baik 42 59,15 28 39,43 70 98,6 

Total 42 59,15 29 40,83 71 100 

 

Berdasarkan tabel 14, jumlah responden sebanyak 71 anak dengan 

asupan vitamin C cukup baik dan mengalami anemia sebesar 0%, responden 

dengan asupan vitamin C cukup baik dan tidak anemia sebesar 1,40%, 

responden dengan asupan vitamin C tidak baik dan mengalami anemia 

sebesar 59,15%, responden dengan asupan vitamin C tidak baik dan tidak 

anemia yaitu 39,43%. Dari hasil wawancara dan pengamatan sebagian besar 

asupan vitamin C dengan kategori tidak baik yang dikarenakan rendahnya 

asupan vitamin C yang terdapat dalam buah-buahan dan sayuran. Vitamin C 

mempunyai fungsi dalam pembentukan sel darah merah, membantu 

penyerapan zat besi dan penyembuhan luka (Auliani, 2001). Sayuran hijau 

memberikan sumbangan zat besi dan vitamin C yang dapat membantu 

meningkatkan penyerapan Fe karena sayuran dan buah-buahan merupakan 

sumber vitamin dan mineral akan tetapi sebagian besar anak-anak tidak 

menyukai sayuran dan buah-buahan, mereka dalam mengkonsumsi sayuran 

dan buah-buahan dengan pola mingguan bahkan bulanan. Jenis sayuran 

yang paling banyak dikonsumsi anak-anak adalah sayur bayam dan wortel 

sedangkan untuk buah-buahan yaitu seperti pepaya dan melon.  Nilai p pada 

uji ini adalah 0,408 (>0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada 

hubungan antara asupan vitamin C terhadap kejadian anemia pada anak.  



BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Jumlah total keseluruhan sampel 100 anak dan yang masuk dalam 

kategori inklusi adalah 71 responden di Kelurahan Semanggi dan 

Sangkrah Kecamatan Pasar Kliwon Surakarta. 

2. Jumlah responden yang masuk dalam kategori anemia paling banyak 

umur 5 tahun sebanyak (46,47%) dan kategori tidak anemia (30,98%). 

3.  Kategori asupan protein cukup baik dengan kejadian anemia sebesar 

(22,5%) sedangkan kategori asupan cukup baik dan tidak mengalami 

anemia sebesar (14,08%), kategori asupan protein tidak baik dengan 

kejadian anemia sebesar (36,7%) sedangkan kategori asupan tidak baik 

dan tidak anemia sebesar (26,76%). 

4.  Kategori asupan zat besi cukup baik dengan kejadian anemia sebesar 

(2,81%) sedangkan kategori cukup baik dan tidak anemia sebesar (0%), 

kategori asupan zat besi tidak baik dengan kejadian anemia (56,3%) 

sedangkan kategori asupan tidak baik dan tidak anemia sebesar (40,4%). 

B. Saran  

1. Memberikan penyuluhan tentang anemia kepada orang tua terutama ibu 

yang mempunyai anak-anak balita dan pra sekolah supaya memperbaiki 

asupan zat gizi anak. 

2. Memberikan masukan kepada institusi kesehatan dalam upaya 

pemberian PMT untuk anak-anak balita dan pra sekolah di Kelurahan 

Semanggi dan Sangkrah 
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