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ABSTRACT 

Introduction: Nutritional anemia caused by lack of nutrients that play a role in 
the formation of hemoglobin, occur due to lack of consumption or the absorption 
disorders. Iron acts as a catalyst in the synthesis of hem in hemoglobin 
molecules, vitamin C, and zinc affect iron absorption. Based on a preliminary 
survey in SMP Negeri 4 Batang girls who anemia by 25%. Objective: To 
determine intake relationship of Fe, zinc, vitamin C and nutritional status on 
anemia case in girls adolescent. Method: This was an observational study with 
cross sectional approach. Research subjects as much as 52 subjects with 
proportional random sampling method. Data were obtained through a 24-hour 
recall intake, nutritional status measurements and hemoglobin level 
measurements. Data analysis used is Rank Spearman's of Fe and zinc intake, 
vitamin C and also nutritional status using Person Product Moment. Results: 
There was a significant relationship between the intake of Fe with anemia case (p 
= 0.039). There was a significant relationship between the intake of zinc with 
anemia case (p = 0.023). There was a significant relationship between the intake 
of vitamin C with anemia case (p = 0.011). Furthermore, there was no significant 
relationship between nutritional status with anemia case (p = 0.055). 
Conclusion: There was a relationship between Fe, zinc, and vitamin C intake 
with anemia in girls adolescent in SMP Negeri 4 Batang. There was no 
relationship between nutritional statuses with anemia case in girls adolescent in 
SMP Negeri 4 Batang. Keywords: Fe, zinc, vitamin C intake, nutritional status, 
and anemia. 
  
PENDAHULUAN 

Anemia merupakan dampak 
masalah gizi pada remaja putri. 
Anemia gizi disebabkan oleh 
kekurangan zat gizi yang berperan 
dalam pembentukan hemoglobin, 
dapat karena kekurangan konsumsi 
atau gangguan absorpsi. Zat gizi 
tersebut adalah besi, protein, vitamin 
B6 yang berperan sebagai katalisator 
dalam sintesis hem di dalam molekul 
hemglobin, vitamin C, zinc yang 
mempengaruhi absorpsi besi dan 
vitamin E yang mempengaruhi 
stabilitas membran sel darah merah. 

Sebagian besar adalah anemia gizi 
besi. Penyebab anemia gizi besi 
adalah kurangnya asupan besi, 
terutama dalam bentuk besi-hem 
(Almatsier, 2009). 

Remaja putri merupakan 
salah satu kelompok yang rawan 
menderita anemia. Menurut Riset 
Kesehatan Dasar tahun 2013 
prevalensi anemia di Indonesia 
sebesar 21,7%. Prevalensi  anemia 
pada wanita di Indonesia sebesar 
23,9%, sedangkan prevalensi 
anemia pada wanita umur 5 – 14 
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tahun sebesar 26,4% dan umur 15-
25 tahun sebesar 18,4%.  

Zat besi sangat diperlukan 
dalam pembentukan darah yaitu 
untuk mensintesis hemoglobin. 
Kelebihan zat besi disimpan sebagai 
protein feritin dan hemosiderin di 
dalam hati, sumsum tulang 
belakang, dan selebihnya di simpan 
dalam limfa dan otot. Kekurangan 
zat besi akan menyebabkan 
terjadinya penurunan kadar feritin 
yang diikuti dengan penurunan 
kejenuhan transferin atau 
peningkatan protoporfirin. Jika 
keadaan ini terus berlanjut akan 
terjadi anemia defisiensi besi, 
dimana kadar hemoglobin turun di 
bawah nilai normal (Almatsier, 
2009). 

Zinc merupakan zat gizi mikro 
yang mempengaruhi metabolisme 
besi. Zinc berinteraksi dengan besi 
baik secara langsung maupun tidak 
langsung. Interaksi tidak langsung 
antara zinc dan besi dapat terjadi 
melalui peran zinc dalam sintesis 
berbagai protein termasuk protein 
pengangkut besi yaitu transferin. 
Peranan zinc yang bekerja hampir 
pada semua metabolisme tubuh, 
dalam pembentukkan sel darah 
merah dengan membantu enzim 
karbonik anhidrase esensial untuk 
menjaga keseimbangan asam basa. 
Zinc membantu enzim karbonik 
anhidrase merangsang produksi HCl 
lambung yang mampu meningkatkan 
kadar hemoglobin (Linder (2006) 
dalam dewi, 2008).  

Zat gizi mikro yang juga 
berperan dalam pembentukan sel 
darah merah adalah vitamin C. 
Vitamin C menghambat 
pembentukan hemosiderin yang 
sukar dimobilisasi untuk 
membebaskan besi bila diperlukan. 
Adanya vitamin C dalam makanan 
yang dikonsumsi memudahkan 
reduksi zat besi ferri menjadi ferro 

yang lebih mudah diserap usus 
halus. Absorpsi zat besi dalam 
bentuk non heme meningkat empat 
kali lipat bila ada vitamin C 
(Almatsier, 2009).  

Penelitian yang dilakukan oleh 
Kirana (2011) pada remaja putri di 
SMA Negeri 2 Semarang yang 
menyatakan bahwa ada hubungan 
antara asupan vitamin C dengan 
kejadian anemia, dimana 
korelasinya bersifat positif yang 
menunjukkan semakin tinggi asupan 
vitamin C maka kadar hemoglobin 
akan semakin tinggi pula yang 
berarti kejadian anemia semakin 
rendah. Hal ini membuktikan bahwa 
vitamin C dapat meningkatkan 
absorpsi zat besi dalam tubuh. 

Konsumsi makanan berkaitan 
dengan status gizi. Remaja yang 
memiliki status gizi kurang akan 
beresiko terkena anemia terutama 
pada remaja putri. Anemia juga 
dipengaruhi secara langsung oleh 
konsumsi makanan sehari-hari yang 
kurang mengandung zat besi. Bila 
makanan yang dikonsumsi 
mempunyai nilai gizi yang baik, 
maka status gizi juga baik, 
sebaliknya bila makanan yang 
dikonsumsi kurang nilai gizinya, 
maka akan menyebabkan 
kekurangan gizi dan dapat 
menimbulkan anemia (Hapzah, 
2012). 

Penjaringan yang dilakukan 
dengan pemeriksaan klinis untuk 
menentukan kejadian anemia 
terhadap seluruh murid kelas VIII 
disemua sekolah menengah 
pertama di wilayah puskesmas 
Batang III tahun 2013 terdapat 
prevalensi anemia pada remaja putri 
sebesar 15,32%. Hasil survei awal 
yang dilakukan tanggal 26 April 2014 
di SMP Negeri 4 Batang dengan 
pemeriksaan kadar hemoglobin yang 
dilakukan pada 20 pelajar putri kelas 
VIIB ternyata terdapat 5 (25%) siswa 
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yang menderita anemia. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan asupan Fe, zinc, vitamin 
C dan status gizi dengan kejadian 
anemia. 

 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 
penelitian observasional dengan 
pendekatan cross sectional. 
Penelitian ini dilaksanakan pada 
Bulan September 2014, sedangkan 
tempat penelitian dilaksanakan di 
SMP Negeri 4 Batang. Populasi 
dalam penelitian ini adalah remaja 
putri kelas VIII SMP Negeri 4 
Batang. Teknik pengambilan sampel 
dalam penelitian ini menggunakan 
sistem Proporsional Random 
Sampling. Kriteria inklusi yaitu 
bersedia menjadi responden, sudah 
menstruasi tetapi tidak sedang 
menstruasi, dan mampu 
berkomunikasi dengan baik. 

Data dalam penelitian ini 
meliputi data primer dan data 
sekunder. Data primer yaitu data 
asupan gizi, identitas responden, 
data antropometri, dan kadar Hb 
responden. Data sekunder meliputi 
data gambaran umum sekolah dan 
data siswi. 

Data asupan gizi diperoleh 
dengan cara recall 24 jam. Data 
antropometri diperoleh dengan cara 
mengukur berat badan dan tinggi 
badan langsung. Data kadar Hb 
diperoleh dari pengukuran kadar Hb 
dengan menggunakan blood 
Hemoglobin Photometer merek Easy 
Touch. Asupan gizi dikategorikan 
menjadi lima yaitu defisit bila <70%, 
kurang bila 70-79%, ringan bila 80%-
89%, normal bila 90%-119% dan 
lebih bila ≥120% (Hardiansyah, 
2004). 
 Pengolahan dan analisis data 
dilakukan dengan program komputer 
software SPSS 17. Mengetahui 
hubungan asupan Fe dengan 

kejadian anemia pada remaja putri di 
SMP Negeri 4 Batang dengan 
menggunakan uji Rank Spearmen 
sedangkan zinc, vitamin C dan 
status gizi dengan kejadian anemia 
pada remaja putri di SMP Negeri 4 
Batang dengan menggunakan uji 
Person Product Moment. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 SMP N 4 Batang berlokasi di 
Jl. Pemuda No 160 Desa 
Pasekaran, Kecamatan Batang, 
Kabupaten Batang, Provinsi Jawa 
Tengah. SMP Negeri 4 Batang 
terdapat ruang kelas untuk proses 
belajar mengajar sebanyak 21 kelas 
dengan jumlah siswa keseluruhan 
712 siswa. 
1. Analisis Univariat 

a. Karakteristik Subjek 
Penelitian Menurut Usia 

Tabel 1. 
Karakteristik Subjek 

Penelitian Menurut Usia 
 

Usia 
(Tahun) 

Frekuensi Presentase 

N % 

12 1 1,9 
13 26 50 
14 24 46,2 
15 1 1,9 

 
Usia subjek dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada Tabel 1 
menunjukan distribusi tertinggi usia 
13 tahun yaitu 50% dan distribusi 
terendah adalah usia 12 dan 15 
yaitu 1,9%. Remaja adalah 
perempuan maupun laki-laki yang 
berada antara usia anak-anak dan 
dewasa. Batas remaja adalah usia 
10-19 tahun. Tumbuh kembang 
menuju dewasa remaja akan 
mengalami tiga tahap yaitu, masa 
remaja awal/dini (early 
adolescenes), masa remaja 
pertengahan (middle adolescenes), 
dan masa remaja lanjut (late 
adolescenes). (Istiany, 2013). 
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Distribusi subjek menurut usia 
menunjukan subjek merupakan 
remaja yang berusia antara 12-15 
tahun termasuk dalam masa remaja 
awal/dini dan masa remaja 
pertengahan. 
b. Karakteristik Subjek Berdasarkan 

Asupan Zat Gizi 
Tabel 2.  

Karakteristik Subjek Berdasarkan 
Asupan Zat Gizi 

 

Asupan 
Fe 

Frekuensi Presentase 

N % 

Defisit 48 92,4 
Kurang 2 3,8 
Normal 2 3,8 

Asupan 
Zinc 

Frekuensi Presentase 

N % 

Defisit 49 94,2 
Kurang 3 5,8 

Asupan 
Vitamin C 

Frekuensi Presentase 

N % 

Defisit 46 88,5 
Kurang 3 5,8 
Normal 3 5,8 

 
Berdasarkan tabel 2 

menunjukkan Asupan Fe subjek 
penelitian dibandingkan dengan 
Angka Kecukupan Gizi (AKG) 
remaja putri yaitu sebesar 26 mg. 
Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat 
bahwa sebanyak 92,4% asupan Fe 
subjek penelitian <70% dari angka 
kecukupan gizi (AKG) termasuk 
dalam kategori defisit, selanjutnya 
sebanyak 3,8% subjek penelitian 
memiliki asupan Fe antara 70%-79% 
dari angka kecukupan gizi (AKG) 
termasuk dalam kategori kurang dan 
sebanyak 3,8% subjek penelitian 
memiliki asupan Fe antara 90%-
119% dari angka kecukupan gizi 
(AKG) termasuk dalam kategori 
normal. 

Menurut Arisman (2010), 
bahan makanan yang banyak 
mengandung Fe berasal dari sumber 
hewani. Penyerapan Fe dari sumber 

hewani lebih tinggi yaitu 20-30%. 
Penyediaan bahan makanan sumber 
protein hewani masih sangat kurang. 
Hasil recall menunjukan bahwa 
setiap hari subjek lebih sering 
mengkonsumsi lauk nabati (tahu dan 
tempe), dan sedikit mengkonsumsi 
lauk hewani (telur, ayam, dan ikan) 
serta mengkonsumsi sayuran, 
namun hanya jenis sayuran tertentu 
seperti wortel, kubis, bayam, dan 
kacang panjang.  
 Asupan zinc subjek 
penelitian dibandingkan dengan 
angka kecukupan gizi (AKG) remaja 
putri yaitu sebesar 16 mg. 
Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat 
bahwa sebanyak 94,2% asupan zinc 
subjek penelitian <70% dari angka 
kecukupan gizi (AKG) termasuk 
dalam kategori defisit, dan sebanyak 
5,8% subjek penelitian memiliki 
asupan zinc antara 70%-79% dari 
angka kecukupan gizi (AKG) 
termasuk dalam kategori kurang.  
 Sumber zinc paling baik 
adalah sumber protein hewani 
terutama daging, hati, kerang, dan 
telur. Serealia dan kacang-kacangan 
juga baik namun nilai biologiknya 
rendah (Almatsier, 2009). Sebagian 
besar asupan zinc subjek termasuk 
dalam kategori defisit, penyebab 
asupan yang defisit karena 
berdasarkan hasil recall sebagian 
remaja kurang mengkonsumsi 
bahan makanan sumber hewani 
seperti daging, hati, dan susu. 

Asupan vitamin C subjek 
penelitian dibandingkan dengan 
angka kecukupan gizi (AKG) remaja 
putri yaitu sebesar 65 mg. 
Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat 
bahwa sebanyak 88,5% asupan 
vitamin C subjek penelitian <70% 
dari angka kecukupan gizi (AKG) 
termasuk dalam kategori defisit, 
selanjutnya sebanyak 5,8% subjek 
penelitian memiliki asupan vitamin C 
antara 70%-79% dari angka 
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kecukupan gizi (AKG) termasuk 
dalam kategori kurang dan sebanyak 
5,8% subjek penelitian memiliki 
asupan vitamin C antara 90%-119% 
dari angka kecukupan gizi (AKG) 
termasuk dalam kategori normal. 

Sebagian besar asupan 
vitamin C subjek tergolong defisit, 
berdasarkan recall yang telah 
dilakukan menunjukan subjek jarang 
mengkonsumsi buah-buahan dan 
kurang menyukai sayur-sayuran. 
Vitamin C banyak terdapat di dalam 
bahan makanan nabati yaitu sayuran 
hijau dan buah terutama yang asam 
(Arisman, 2009). 
c. Karakteristik Subjek Berdasarkan 

Status Gizi 
  Tabel 3.  

Karakteristik Subjek Berdasarkan 
Status Gizi 

 

Status 
Gizi 

Frekuensi Presentase 

N % 

Kurus 2 3,8 
Normal 42 80,8 
Gemuk 4 7,7 

Obesitas 4 7,7 

  
 Berdasarkan Tabel 3 dapat 
dilihat bahwa sebagian besar subjek 
penelitian memiliki status gizi normal 
yaitu sebanyak 42 subjek (80,8%), 
gemuk dan obesitas masing-masing 
memiliki nilai yang sama yaitu 
sebanyak 4 subjek (7,7%), dan 
kurus yaitu sebanyak 2 subjek 
(3,8%). Sebagian besar subjek 
memiliki status gizi baik, 
kemungkinan faktor penyebabnya 
adalah konsumsi, penyerapan dan 
penggunaan zat-zat gizi atau 
keadaan fisiologik akibat dari 

tersedianya zat gizi dalam tubuh 
(Supariasa, 2009). Tubuh juga 
memperoleh cukup zat-zat gizi 
terutama zat gizi makro yang 
digunakan secara efisien (Istiany 
dkk, 2013). 
d. Karakteristik Subjek 

Berdasarkan Kejadian Anemia 
Tabel 4. 

Karakteristik Subjek 
Berdasarkan Kejadian Anemia 

 

 
Kejadian 
Anemia 

Frekuensi Presentasi 

N % 

Anemia 30 57,7 

Tidak 
Anemia 

22 42,3 

 
Berdasarkan hasil pengukuran 

kadar hemoglobin pada Tabel 4 
dapat dilihat bahwa parameter 
statistik sebanyak 57,7% subjek 
memiliki status anemia, dan 
sebanyak 42,3% memiliki status 
tidak anemia. Sebagian besar subjek 
mengalami anemia dilihat dari kadar 
hemoglobin kurang dari kadar 
normal. Hemoglobin adalah molekul 
protein yang mengandung besi, sel 
darah merah dan mioglobin di dalam 
otot.  Zat besi berperan penting 
dalam pembentukan sel darah 
merah, apabila zat besi kurang maka 
akan terjadi anemia. Sel darah 
merah berfungsi mengantarkan 
oksigen ke seluruh tubuh. Jika suplai 
oksigen tidak mencukupi maka akan 
mengakibatkan lesu, cepat lelah, 
mengantuk, tidak semangat dan bisa 
mengalami berbagai penyakit (Devi, 
2012). 
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2. Analisis Bivariat 
a. Hubungan Asupan Fe dengan Kejadian Anemia 

Tabel 5.  
Distribusi Kejadian Anemia Berdasarkan Asupan Fe 

 

Asupan Fe 

Kejadian Anemia Nilai P 

Anemia Tidak Anemia  

N % N %  

Defisit 30 62,5 18 37,5 0,039* 
Kurang 0 0 2 100  
Normal 0 0 2 100  

*Uji person product moment  
 
Hubungan asupan Fe 

dengan kejadian anemia 
menunjukan subjek dengan asupan 
Fe defisit cenderung memiliki 
frekuensi kadar hemoglobin dalam 
kategori anemia yaitu sebanyak 30 
subjek (62,5%), selanjutnya pada 
kategori asupan Fe kurang 
cenderung memiliki frekuensi kadar 
hemoglobin dalam kategori tidak 
anemia yaitu sebanyak 2 subjek 
(100%), dan pada tingkat asupan Fe 
normal cenderung memiliki frekuensi 
kadar hemoglobin dalam kategori 
tidak anemia yaitu sebanyak 2 
subjek (100%). Hasil uji korelasi 
Rank Spearmen diperoleh rhitung 

sebesar 0,287 yaitu semakin baik 
asupan Fe maka kejadian anemia 
semakin rendah.dengan tingkat 
signifikan (p-value) 0,039, karena 
nilai p ≤ 0,05, maka terdapat 
hubungan asupan Fe dengan 
kejadian anemia pada remaja putri di 
SMP Negeri 4 Batang.  

Simpanan besi yang cukup 
akan memenuhi kebutuhan untuk 
pembentukan sel darah merah  
 
 

 
 
dalam sumsum tulang. Jumlah 
simpanan besi berkurang dan 
asupan Fe yang dikonsumsi rendah 
menyebabkan keseimbangan besi 
dalam tubuh terganggu, akibatnya 
kadar hemoglobin turun di bawah 
nilai normal sehingga terjadi anemia 
gizi besi. Anemia gizi besi 
ditunjukkan dengan penurunan 
kadar hemoglobin dan feritin dalam 
plasma (Andriani, 2013). 

Penelitian ini sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh 
Tadete dkk (2012) yang menyatakan 
bahwa ada hubungan antara asupan 
Fe dengan kejadian anemia yang 
menunjukkan kurangnya konsumsi 
Fe akan memungkinkan terjadinya 
anemia. Penelitian juga dilakukan 
oleh Zlotkin dkk (2003) di Kanada, 
menunjukan bahwa fortifikasi 
mikronutrien menggunakan serbuk 
tabur yang mengandung besi yang 
ditambahkan ke makanan sangat 
efektif dalam mengatasi anemia. 
Selain itu, hasil penelitian yang 
dilakukan oleh Jackson dkk (2000) di 
Kuwait, 25% anemia pada remaja 
disebabkan karena kekurangan zat 
besi atau anemia gizi besi.
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b. Hubungan Asupan Zinc dengan Kejadian Anemia 
Tabel 6. 

Distribusi Kejadian Anemia Berdasarkan Asupan Zinc
 

 
Asupan Zinc 

Kejadian Anemia Nilai P 

Anemia Tidak Anemia  

N % N %  

Defisit 30 61,2 19 38,8 0,023* 
Kurang 0 0 3 100  

*Uji person product moment  
 

Berdasarkan tabel 6 
menunjukkan hubungan asupan 
zinc dengan kejadian anemia 
menunjukan subjek dengan 
asupan zinc defisit cenderung 
memiliki frekuensi kadar 
hemoglobin dalam kategori anemia 
yaitu sebanyak 30 subjek (61,2%), 
dan pada tingkat asupan zinc 
kurang cenderung memiliki 
frekuensi kadar hemoglobin dalam 
kategori tidak anemia yaitu 
sebanyak 3 subjek (100%). 

Hasil uji korelasi Person 
Product Moment diperoleh rhitung 
sebesar 0,316 dengan tingkat 
signifikan (p-value) 0,023, karena 
nilai p ≤ 0,05, maka terdapat 
hubungan asupan zinc dengan 
kejadian anemia pada remaja putri 
di SMP Negeri 4 Batang. 
Berdasarkan nilai koefisien korelasi 
yang positif (0,316) menunjukan 
bahwa arah hubungan asupan zinc 
dengan kejadian anemia adalah 
searah, yaitu semakin baik asupan 
zinc maka kejadian anemia 
semakin rendah. 

Sumber zinc paling baik 
adalah sumber protein hewani 
terutama daging, hati, kerang, dan 
telur. Serealia dan kacang-
kacangan juga baik namun nilai 
biologiknya rendah (Almatsier, 
2009). Hasil recall 24 jam 
menunjukkan sebagian remaja 
kurang mengkonsumsi bahan 
makanan sumber hewani seperti 

daging, hati, dan susu dengan 
frekuensi asupan sumber hewani 
kurang dari 5 kali per minggu.  

Ada hubungan asupan zinc 
dengan kejadian anemia sesuai 
dengan teori Interaksi tidak 
langsung antara zinc dan Fe dapat 
terjadi melalui peran zinc dalam 
sintesis berbagai protein termasuk 
protein pengangkut besi yaitu 
transferin (Almatsier, 2009). 
Peranan zinc dalam pembentukkan 
sel darah merah dengan cara 
membantu enzim karbonik 
anhidrase esensial untuk menjaga 
keseimbangan asam basa. Zinc 
membantu enzim karbonik 
anhidrase merangsang produksi 
HCl lambung yang mampu 
mengubah ion ferri menjadi ion 
ferro yang mudah diserap oleh 
mukosa usus sehingga mampu 
menaikan kadar hemoglobin 
(Linder dalam Dewi, 2008). 
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c. Hubungan Asupan Vitamin C dengan Kejadian Anemia 
Tabel 7.  

Distribusi Kejadian Anemia Berdasarkan Asupan Vitamin C
 

Asupan Vitamin C 

Kejadian Anemia Nilai P 

Anemia Tidak Anemia  

N % N %  

Defisit 29 63 17 37 0,011* 
Kurang 1 33,3 2 66,7  
Normal 0 0 3 100  

*Uji person product moment  
 

Berdasarkan Tabel 7 
hubungan asupan vitamin C dengan 
kejadian anemia menunjukan subjek 
dengan asupan vitamin C defisit 
cenderung memiliki frekuensi kadar 
hemoglobin dalam kategori anemia 
yaitu sebanyak 29 subjek (63%), 
selanjutnya pada kategori asupan 
vitamin C kurang cenderung memiliki 
frekuensi kadar hemoglobin dalam 
kategori tidak anemia sebanyak 2 
subjek (66,7%), dan pada tingkat 
asupan vitamin C normal semuanya 
cenderung memiliki frekuensi kadar 
hemoglobin dalam kategori tidak 
anemia yaitu sebanyak 3 subjek 
(100%). 

Hasil uji korelasi Person 
Product Moment diperoleh rhitung 
sebesar 0,350 dengan tingkat 
signifikan (p-value) 0,011, karena 
nilai p ≤ 0,05, maka terdapat 
hubungan asupan vitamin C dengan 
kejadian anemia pada remaja putri di 
SMP Negeri 4 Batang. Berdasarkan 
nilai koefisien korelasi yang positif 
(0,350) menunjukan bahwa arah 
hubungan asupan vitamin C dengan 
kejadian anemia adalah searah, 
yaitu semakin baik asupan vitamin C 
maka kejadian anemia semakin 
rendah. 

Vitamin C banyak terdapat di 
dalam bahan makanan nabati yaitu 
sayuran hijau dan buah terutama 
yang asam seperti jeruk, nanas, 
rambutan, pepaya, dan tomat 
(Arisman, 2009). Hasil recall 24 jam 

menunjukan bahwa subjek 
mengkonsumsi buah kurang dari 3 
kali per minggu, dan sayuran lebih 
dari 1 kali perhari, namun masih ada 
beberapa subjek yang kurang 
menyukai sayuran atau hanya 
mengkonsumsi jenis sayuran 
tertentu sehingga asupan vitamin C 
subjek termasuk defisit. 

Vitamin C merupakan unsur 
esensial yang sangat dibutuhkan 
tubuh untuk pembentukan sel-sel 
darah merah. Vitamin C dapat 
menghambat pembentukan 
hemosiderin yang sukar dimobilisasi 
untuk membebaskan besi jika 
diperlukan. Vitamin C juga memiliki 
peran dalam pemindahan besi dari 
transferin di dalam plasma ke feritin 
hati. Absorpsi besi dalam bentuk non 
heme dapat meningkat empat kali 
lipat dengan adanya vitamin C. 
Kekurangan vitamin C dapat 
menghambat proses absorpsi besi 
sehingga lebih mudah terjadi anemia 
(Almatsier, 2009).  

Hasil penelitian ini sejalan 
dengan Penelitian yang dilakukan 
oleh Kirana (2011) pada remaja putri 
di SMA Negeri 2 Semarang yang 
menyatakan bahwa ada hubungan 
antara asupan vitamin C dengan 
kejadian anemia. Hasil penelitian 
menunjukkan semakin tinggi asupan 
vitamin C maka kadar hemoglobin 
akan semakin tinggi yang berarti 
kejadian anemia semakin rendah. 
Penelitian lain dilakukan oleh Tadete 
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(2012) terdapat hubungan antara 
asupan vitamin C dengan kejadian 
anemia. Kurangnya asupan vitamin 

C yang dikonsumsi memiliki 
kemungkinan untuk menderita 
anemia. 

 
d. Hubungan Status Gizi dengan Kejadian Anemia 

Tabel 8.  
Distribusi Kejadian Anemia Berdasarkan Status Gizi

 

Status Gizi 

Kejadian Anemia 

Nilai P Anemia Tidak Anemia 

N % N % 

Kurus 2 100 0 0 0,055* 
Normal 24 57,1 18 42,9  
Gemuk 3 75 1 25  
Obes 1 25 3 75  

  *Uji person product moment  
 

Hasil tabulasi silang 
hubungan status gizi dengan 
kejadian anemia menunjukan 
subjek dengan status gizi kurus 
cenderung memiliki kadar 
hemoglobin dalam kategori anemia 
yaitu sebanyak 2 subjek (100%), 
kemudian pada kategori status gizi 
normal cenderung memiliki kadar 
hemoglobin dalam kategori anemia 
yaitu sebanyak 24 subjek (57,1%), 
selanjutnya pada tingkat status gizi 
gemuk cenderung memiliki kadar 
hemoglobin dalam kategori anemia 
yaitu sebanyak 3 subjek (75%), 
dan pada tingkat status gizi 
obesitas cenderung memiliki 
frekuensi kadar hemoglobin dalam 
kategori tidak anemia yaitu 
sebanyak 3 subjek (75%). 

Hasil uji korelasi Person 
Product Moment diperoleh rhitung 
sebesar 0,267 dengan tingkat 
signifikan (p-value) 0,055, karena 
nilai p ≥ 0,05, maka tidak ada 
hubungan status gizi dengan 
kejadian anemia pada remaja putri 
di SMP Negeri 4 Batang. 
Berdasarkan nilai koefisien korelasi 
yang positif (0,267) menunjukan 
bahwa arah hubungan status gizi 
dengan kejadian anemia adalah 
searah, yaitu semakin baik status 

gizi maka kejadian anemia 
semakin rendah. 

Status gizi merupakan 
ekspresi dari keadaan 
keseimbangan dalam bentuk 
variabel tertentu atau perwujudan 
nutrien dalam bentuk variabel 
tertentu (Supariasa dkk, 2012). 
Status gizi juga dinyatakan sebagai 
keadaan tubuh akibat dari 
konsumsi makanan dan 
penggunaan zat-zat gizi dengan 
empat klasifikasi yaitu status gizi  
buruk, kurang, baik, dan lebih 
(Almatsier, 2004). 

Penelitian ini sejalan 
dengan penelitian yang dilakukan 
pada remaja putri SMP Negeri 9 
Semarang oleh Indartanti dkk 
(2014) bahwa tidak ada hubungan 
status gizi dengan anemia. Tidak 
ada hubungan antara kejadian 
anemia dengan status gizi pada 
remaja puteri karena sebagian 
besar subyek tergolong dalam 
status gizi normal. Namun, ada 
kecenderungan mengalami anemia 
pada subjek dengan status gizi 
kurang. Status gizi berdasarkan 
indikator IMT/U lebih dipengaruhi 
asupan zat gizi makro (karbohidrat, 
lemak, protein) (Muchlisa dkk, 
2013). Karbohidrat, lemak dan 



10 
 

protein merupakan zat gizi sumber 
energi terbesar bagi tubuh 
(Arisman, 2010). Asupan zat gizi 
mikro tidak mempengaruhi status 
gizi berdasarkan IMT/U karena 
memiliki kandungan energi yang 
sedikit, dan jika terjadi kekurangan 
mungkin sudah berlangsung lama. 
Pada penelitian ini asupan zat gizi 
mikro subyek seperti Fe, zinc, dan 
vitamin C tergolong defisit. 

Hasil penelitian ini tidak 
sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan Hapzah (2012) di 
Poliwali Mandar yang menyatakan 
ada hubungan status gizi dengan 
kejadian anemia pada remaja putri. 
Hasil penelitian menunjukan 
semakin tinggi remaja yang 
memiliki status gizi kurang maka 
semakin tinggi angka kejadian 
anemia pada remaja putri. 

 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
1. Asupan Fe, zinc, dan vitamin C 

remaja putri di SMPN Negeri 4 
Batang sebagian besar adalah 
defisit. Untuk asupan Fe sebesar 
92,4%, zinc sebesar 94,2%, dan 
vitamin C sebesar 88,5%. 

2. Status gizi remaja putri di SMP 
Negeri 4 Batang sebagian besar 
adalah normal (80,8%). 

3. Kejadian anemia remaja putri di 
SMP Negeri 4 Batang sebagian 
besar mengalami anemia 
(57,7%). 

4. Ada hubungan asupan Fe 
dengan kejadian anemia pada 
remaja putri di SMP Negeri 4 
Batang. 

5. Ada hubungan asupan zinc 
dengan kejadian anemia pada 
remaja putri di SMP Negeri 4 
Batang. 

6. Ada hubungan asupan vitamin C 
dengan kejadian anemia pada 
remaja putri di SMP Negeri 4 
Batang. 

7. Tidak ada hubungan status gizi 
dengan kejadian anemia pada 
remaja putri di SMP Negeri 4 
Batang.  

Saran 
Bagi instansi terkait 

sebaiknya memberikan pendidikan 
gizi dan suplementasi Fe, zinc, dan 
vitamin C bagi yang menderita 
anemia karena sebagian besar 
asupan Fe, zinc dan vitamin C  
defisit. Pihak sekolah bekerja sama 
dengan instansi kesehatan terkait 
misalnya puskesmas untuk 
mensosialisasikan pola hidup yang 
sehat, khususnya yang berkaitan 
dengan kejadian anemia. Remaja 
hendaknya aktif mencari informasi-
informasi yang berhubungan dengan 
anemia, sehingga menambah 
pengetahuan khususnya tentang 
asupan zat gizi dan anemia pada 
remaja agar remaja dapat mencegah 
dan menanggulangi anemia. 
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