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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Sekitar 30% penduduk dunia menderita anemia dan lebih dari 

setengahnya merupakan anemia defisiensi besi dan sebanyak 14% wanita yang 

sedang menstruasi juga mengalami anemia defisiensi besi (Dito, 2007). 

Volume darah yang hilang selama menstruasi berkisar antara 25-30 cc per 

bulan. Jumlah ini mencerminkan kehilangan zat besi sebanyak 12,5-15 mg per 

bulan atau 0,4-0,5 mg per hari selama 28 hari. Bila ditambah dengan 

kehilangan basal, kehilangan zat besi total wanita sekitar 1,25 mg per hari dan 

bila dihitung berdasarkan frekuensinya distribusi kehilangan darah menstruasi, 

dapat diketahui bahwa hanya 2,5% wanita yang membutuhkan zat besi lebih 

dari 2,4 mg per hari (DeMaeyer, 1993).   

Hasil dari penelitian Arey (1939), yang menganalisis temuan dari 12 

studi berbeda yang meneliti sekitar 20.000 catatan kalender dari 1500 wanita, 

menyimpulkan bahwa tidak terbukti adanya keteraturan siklus menstruasi 

yang sempurna (Cunningham et. al, 2006). Gunn et. al (1937), dalam suatu 

studi terhadap 479 wanita normal Inggris, mendapatkan bahwa perbedaan 

tipikal antara siklus terpendek dan terpanjang adalah 8 atau 9 hari. Pada 30% 

wanita, perbedaan tersebut dapat mencapai lebih dari 13 hari, tetapi tidak 

pernah kurang dari 2 hari pada wanita manapun (Cunningham et. al, 2006).  
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Jumlah darah yang keluar selama periode menstruasi normal telah 

dipelajari oleh beberapa kelompok peneliti yang menemukan bahwa jumlah 

berkisar antara 25 ml sampai 60 ml. Pada konsentrasi hemoglobin (Hb) 

normal yaitu 14 gr/dl dan konsentrasi besi Hb 3,4 mg/gr, volume darah ini 

mengandung besi sekitar 12 sampai 29 mg dan mencerminkan pengeluaran 

darah ekuivalen dengan 0,4 sampai 1,0 mg besi setiap hari selama siklus, atau 

dari 150 sampai 400 mg per tahun. Karena jumlah besi yang diserap dari 

makanan biasanya cukup terbatas, maka pengeluaran besi yang tampaknya 

tidak berarti ini menjadi penting karena ikut menurunkan cadangan besi yang 

pada sebagian besar wanita sudah rendah (Cunningham et al, 2006). 

Batas kadar Hb remaja putri menurut World Health Organization (WHO 

1997) untuk diagnosis anemia apabila  kurang dari 12 gr/dl. Akibat dari 

anemia meliputi pertumbuhan anak akan terhambat, pembentukan sel otot 

kurang sehingga otot menjadi lemas, daya tahan tubuh akan menurun, prestasi 

berkurang dan terjadi perubahan perilaku (Sutaryo, 2005). 

Survei yang dilakukan oleh Hellen Keller International (HKI, 1999) di 

kawasan kumuh beberapa kota besar di Indonesia menunjukkan bahwa 65% 

balita yang ada menderita anemia gizi besi. Menurut Kodiyat (1995), 

prevalensi anemia gizi besi pada ibu hamil di Indonesia sekitar 63,5%, balita 

(55,5%), anak usia sekolah (20-40%), wanita dewasa (30-40%), pekerja 

berpenghasilan rendah (30-40%) dan pria dewasa (20-30%) (Inayati, 2006).  

Ada beberapa keadaan yang dapat menyebabkan terjadinya anemia 

seperti kehilangan darah karena luka berat, tindakan pembedahan, menstruasi, 
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kecelakaan, terlalu sering menjadi donor darah bahkan melahirkan. Beberapa 

faktor risiko yang dapat menimbulkan kondisi anemia adalah pola makan 

rendah kandungan besi dan vitamin, khususnya folat, gangguan intestinal yang 

akan mempengaruhi absorpsi zat-zat gizi ke dalam tubuh kondisi kehamilan 

dimana tubuh memerlukan asupan besi yang lebih tinggi, menstruasi,  

penyakit kronis, riwayat kesehatan keluarga dengan kasus anemia serta 

pecandu alkohol (Inayati, 2006).  

Jumlah remaja putri Sekolah Menengah Atas (SMA) kota di Kabupaten 

Sukoharjo yang menderita anemia adalah sekitar 62,22% dan untuk SMA desa 

79,06%. Rata-rata kadar hemoglobin untuk SMA kota adalah 11,30 gr/dl 

sedangkan untuk SMA desa adalah 11,11 gr/dl (Yatni, 2006). 

Pada wanita siklus menstruasi rata-rata terjadi sekitar 28 hari, walaupun 

hal ini berlaku umum tidak semua wanita memiliki siklus menstruasi yang 

sama, terkadang siklus terjadi setiap 21 hari hingga 30 hari. Masa sekolah 

biasanya lama menstruasi belum diketahui dan belum teratur (Wikipedia, 

2007). 

Hasil studi pendahuluan di SMA Negeri 2 Sukoharjo untuk tahun ajaran 

2007-2008 memiliki jumlah murid siswi sebanyak 511 siswi, dengan masing-

masing kelas terdiri dari 162 siswi untuk tingkat I, 174 siswi untuk tingkat II, 

dan 175 siswi untuk tingkat III. Tetapi belum diketahui berapa banyak siswi 

yang menderita anemia yang disebabkan oleh menstruasi.  
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B. Perumusan Masalah 

1. Masalah Umum 

Apakah ada hubungan antara lama menstruasi dan kadar hemoglobin pada 

remaja putri? 

2. Masalah Khusus 

a. Bagaimana karakteristik remaja putri SMA. 

b. Berapa kadar Hemoglobin remaja putri SMA. 

c. Berapa lama menstruasi rata-rata per siklus dalam setahun terakhir 

pada remaja putri  SMA. 

d. Apakah ada hubungan antara pola makan dan kadar Hemoglobin 

remaja putri SMA. 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Menentukan hubungan antara lama menstruasi dan kadar hemoglobin pada 

remaja putri. 

2. Tujuan Khusus  

a. Menggambarkan karakteristik remaja putri SMA.  

b. Mengetahui kadar hemoglobin remaja putri  SMA.  

c. Mengetahui lama menstruasi rata-rata per siklus dalam setahun 

terakhir pada remaja putri SMA. 

d. Mengetahui hubungan antara pola makan dan kadar hemoglobin pada 

remaja putri SMA. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Sekolah  

Sebagai masukan dalam pencegahan dan penanganan kejadian anemia 

pada remaja putri di sekolah. 

2. Bagi DKK Sukoharjo (Dinas Kesehatan Kabupaten ) 

Sebagai bahan masukan untuk mengambil kebijakan terhadap pencegahan 

kejadian anemia pada anak sekolah yang disebabkan oleh lamanya 

menstruasi.  

3. Bagi Peneliti 

Menerapkan ilmu yang telah diperoleh dan menambah keterampilan dalam 

melakukan penelitian ilmiah bidang epidemiologi kesehatan dan 

biostatistik. 

 

E. Ruang Lingkup  

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan mengenai 

hubungan antara lama menstruasi dan kadar hemoglobin pada remaja putri di 

SMA Negeri 2 Sukoharjo pada tahun 2008. 

 

 

 

 

 




