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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Masalah gizi pada hakikatnya adalah masalah kesehatan masyarakat, 

namun penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan medis 

dan pelayanan kesehatan saja. Penyebab timbulnya masalah gizi adalah 

multifaktor, pendekatan penanggulangannya harus melibatkan berbagai sektor 

terkait. Masalah gizi di Indonesia dan di negara berkembang pada umumnya 

masih didominasi oleh empat masalah yaitu masalah Kurang Energi Protein 

(KEP), anemia besi, masalah Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), 

masalah Kurang Vitamin A (KVA) (Supariasa, dkk., 2002). 

Anemia adalah suatu keadaan dengan kadar hemoglobin yang lebih 

rendah dari normal. Anemia bisa juga berarti suatu kondisi ketika terdapat 

defisiensi ukuran atau jumlah eritrosit atau kandungan hemoglobin. Anemia yang 

paling umum ditemukan di masyarakat adalah anemia gizi besi. Terjadinya 

anemia gizi besi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 

kandungan zat besi dalam makanan sehari-hari, penyerapan zat besi dari 

makanan yang sangat rendah, adanya parasit dalam tubuh seperti cacing 

tambang atau cacing pita, diare, kehilangan banyak darah akibat kecelakaan 

atau operasi karena penyakit (Wirakusumah, 1999). 

Anemia gizi besi adalah anemia yang terjadi akibat kekurangan zat besi 

dalam darah. Artinya, konsentrasi hemoglobin dalam darah berkurang karena 

terganggunya pembentukan sel-sel darah merah akibat kurangnya kadar zat besi 

dalam darah. Semakin berat kurangnya kadar zat besi yang terjadi, akan 

semakin berat anemia yang diderita. Anemia gizi besi berakibat buruk bagi 

penderita terutama bagi golongan rawan gizi yaitu anak balita, anak sekolah, 

remaja, ibu hamil dan ibu menyusui serta pekerja terutama yang berpenghasilan 

rendah. Pada anak dan remaja yang terkena anemia gizi akan terganggu 



2 
 

 

pertumbuhan fisik dan perkembangan. Selain itu, aktivitas fisiknya juga akan 

menurun (Wirakusumah, 1999). 

Prevalensi anemia (< 12g/ dl) adalah sebesar 27% ( remaja desa) dan 

22% (remaja kota) pada saat tidak sedang menstruasi. Sebanyak 24% (remaja 

desa) dan 27,8% (remaja kota) pada saat menstruasi. Data tersebut 

menunjukkan bahwa kadar hemoglobin lebih tinggi pada remaja desa pada saat 

menstruasi, sedangkan kadar hemoglobin lebih rendah pada remaja desa pada 

saat tidak sedang menstruasi (Vasanthi et.al, 1991). 

Menurut Suhardjo (1988), perbedaan kadar hemoglobin pada masing-masing 

daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: 

1. Budaya pangan 

Kegiatan budaya suatu keluarga, suatu kelompok masyarakat, suatu negara 

mempunyai pengaruh yang kuat terhadap apa, kapan dan bagaimana 

penduduk makan. 

2. Pola makanan 

Di beberapa daerah pedesaan di Asia Tenggara umumnya makan satu atau 

dua kali sehari. Cara penyiapan pangan tradisional menggunakan bahan 

bakar sedikit sekali dan cenderung mempertahankan zat gizi yang terdapat 

dalam pangan. 

3. Pembagian makanan dalam keluarga 

Kekurangan pangan yang parah dalam rumah tangga akan menyebabkan 

kecukupan gizi anggota keluarga terganggu. Kekurangan yang kronik akan 

berpengaruh terhadap kadar hemoglobin. 

4. Besar keluarga 

Hubungan antara laju kelahiran yang tinggi dan kurang gizi, sangat nyata 

pada masing-masing keluarga. 

5. Faktor pribadi 

Faktor pribadi dan kesukaan yang mempengaruhi jumlah dan jenis makanan 

yang dikonsumsi penduduk. 

6. Pengetahuan gizi 

7. Preferensi 
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Suatu bahan makanan dianggap memenuhi selera atau tidak, tergantung 

tidak hanya pada pengaruh sosial dan budaya tetapi juga dari sifat fisiknya. 

8. Status kesehatan 

Tingkat konsumsi pangan adalah suatu bagian penting dari status kesehatan 

seseorang. 

      9.  Segi Psikologi 

Sikap manusia terhadap makanan banyak dipengaruhi oleh pengalaman-

pengalaman dan respon-respon yang diperlihatkan oleh orang lain terhadap 

makanan sejak masa kanak-kanak.  

     10.  Kepercayaan terhadap makanan. 

Manusia selalu berpikir dalam menentukan menu dari makanan yang akan 

dikonsumsi. Bahwa makanan tertentu akan memberikan dampak bagi tubuh 

mereka. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas peneliti tertarik untuk meneliti 

Perbedaan Kadar Hemoglobin Siswi SMA Perkotaan dan Pedesaan di Klaten. 

  

B. Rumusan Masalah 
Dengan melihat latar belakang yang ada, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah “Apakah ada perbedaan kadar hemoglobin siswi SMA 

perkotaan dan pedesaan?”. 

 

C. Tujuan 
1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan antara kadar Hb pada siswi SMA perkotaan 

dan siswi SMA pedesaan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengukur kadar Hb siswi SMA di perkotaan. 

b. Mengukur kadar Hb siswi SMA di pedesaan. 
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D. Manfaat Penelitian 
1. Memberikan informasi tentang pengetahuan anemia. 

2. Sebagai bahan acuan dalam kelanjutan penelitian. 

3. Memberikan informasi atau masukan bagi instansi kesehatan setempat 

dalam rangka peningkatan kesehatan remaja dan anak-anak. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




