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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anemia merupakan masalah kesehatan yang paling sering dijumpai di

seluruh dunia, di samping sebagai masalah kesehatan utama masyarakat,

terutama di negara berkembang. Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)

tahun 2013 menunjukkan proporsi kejadian anemia pada kelompok usia 15-

24 tahun sebesar 18,4% dari seluruh kelompok usia 1-75 tahun, sedangkan

dilihat dari proporsi  kejadian anemia berdasarkan jenis kelamin diketahui

perempuan sebesar 23,9%. Anemia adalah kurangnya jumlah eritrosit serta

jumlah hemoglobin dalam 1 mm3 darah atau kurangnya volume sel yang

dipadatkan (packed red cell volume) dalam 100 ml darah. Keadaan ini terdiri

dari beberapa jenis, salah satunya anemia oleh karena kekurangan zat besi

(Ngatiyah,  2005).

Upaya pencegahan dan penanggulangan anemia yang telah dilakukan

selama ini ditujukan pada ibu hamil, sedangkan remaja putri secara dini

belum terlalu diperhatikan. Agar anemia bisa dicegah atau diatasi maka harus

banyak mengkonsumsi makanan yang kaya zat besi. Selain itu

penanggulangan anemia defisiensi besi dapat dilakukan dengan pencegahan

infeksi cacaing dan pemberian tablet Fe yang dikombinasikan dengan vitamin

C (Masrizal, 2007). Hasil penelitian Zulaekah (2007)  menunjukkan bahwa
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siswa SD yang mengkonsumsi suplemen besi dan vitamin C dapat

meningkatkan kadar hemoglobin.

Mahasiswi Program Studi S1 keperawatan Universitas

Muhammadiyah Surakarta (UMS) berpotensi besar menderita anemia oleh

karena kesibukan akademik yang disebabkan oleh padatnya jadwal kuliah.

Hasil studi pendahuluan kepada 10 mahasiswi S1 keperawatan UMS dengan

wawancara diketahui 6 mahasiswi sering tidak sarapan pagi sebelum

mengikuti kegiatan perkuliahan. Mahasiswi tersebut lebih sering makan

setelah jam 11 siang. Keluhan yang sering dirasakan adalah adalah rasa

lemas. Berbeda dengan 4 mahasiswi yang menyatakan selalu sarapan pagi

baik sebelum mengikuti perkuliahan atau tidak ada jadwal kuliah pagi. Tidak

terdapat keluhan seperti lemas baik sebelum maupun setelah sarapan pagi.

Menu makanan yang dikonsumsi dari 10 mahasiswi, ternyata hanya 4 yang

menyukai konsumsi sayur mayur seperti  bayam, kangkung dan  wortel.

Enam mahasiswi jarang mengkonsumsi sayur mayur dengan alasan bahwa

dari kecil sudah jarang mengkonsumsi sayur serta rasa sayur yang tidak

begitu disuka.

Aktivitas kesepuluh mahasiswi adalah normal, dalam arti tidak  ada

mahasiwi yang mengikuti kegiatan seperti olahgara, atau aktivitas lain yang

membutuhkan energi lebih. Untuk memperkuat hasil studi pendahuluan,

peneliti  meminta kesediaan 10 mahasiswi untuk dilakukan test kadar Hb di

labotorium FIK UMS pada 23 Oktober 2014. Hasil uji kadar Hb kesepuluh
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mahasiswi berdasarkan hasil dari labotorium FIK UMS ditampilkan pada

tabel 1.

Tabel 1.1. Hasil uji kadar hemoglobin (Hb) mahasiswi FIK UMS

No Nama Inisial Usia (tahun) Hasil kadar hemoglobin (gr/ dL)
1 Ia 21 13,04
2 Rn 21 9,56
3 Is 21 11,01
4 Dn 21 10,27
5 Fk 21 10,09
6 Id 21 10,4
7 Al 21 9,51
8 Dw 21 9,22
9 Oc 21 10,70
10 Rn 21 9,57

Tabe1 memperlihatkan data bahwa terdapat 1 mahasiswi yang

mempunyai kadar hemoglobin dalam kategori normal (diatas 12 gr/dL)

normal, sedangkan 9 mahasiswi mempunyai kadar hemoglobin dibawah.

Menurut WHO (2001) nilai kadar hemoglobin bagi wanita tidak hamil, umur

diatas 15 tahun adalah 12 gr/dL.

Berdasarkan informasi mengenai kebiasaan apakah kesepuluh

mahasiswi mengkonsumsi obat suplemen besi atau suplemen vitamin,

diketahui hanya 3 mahasiswi yang mengkonsumsi vitamin C, terlebih saat

mengalami menstruasi, sedangkan 7 mahasiswi lain tidak pernah

mengkonsumsi suplemen besi maupun vitamin C baik saat mengalami

menstruasi ataupun tidak.

Berdasarkan hal diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian

lebih lanjut mengeni pengaruh pemberian tablet besi dan vitamin C terhadap

Kadar Hb Mahasiswi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
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B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian adalah :“Apakah ada pengaruh

pemberian tablet besi dan vitamin C terhadap kadar Hb Mahasiswi S1

Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta?.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui pengaruh pemberian tablet besi dan vitamin C terhadap

kadar Hb Mahasiswi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah

Surakarta.

2. Tujuan Khusus

a. Mengetahui kadar Hb mahasiswi S1 Keperawatan sebelum dan

sesudah pemberian tablet besi dan Vitamin C.

b. Mengetahui pengaruh pemberian tablet besi dan vitamin C terhadap

kadar Hb dan mahasiswi kelompok   perlakuan.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Institusi Keperawatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi tentang

pengaruh suplementasi tablet besi dan vitamin C terhadap kadar Hb.

2. Bagi Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan

khususnya di bidang kesehatan dan dapat menjadi landasan untuk

penelitian selanjutnya.
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3. Bagi peneliti

Peneliti dapat memperoleh pengalaman tentang bagaimana merumuskan,

melakukan dan menyusun suatu penelitian.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian tentang pengaruh suplementasi tablet besi dan vitamin C

terhadap kadar Hb Mahasiswi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah

Surakarta belum dilakukan. Tetapi penelitian yang serupa antara lain :

1. Sari, (2009) Pengaruh Pemberian Fe + Vitamin A Terhadap Peningkatan

Hemoglobin Pada Anak Usia Sekolah Yang Mengalami Anemia Di SD

42 Beringin, Kelurahan Air Dingin Padang. Penelitian ini menggunakan

eksperimen sederhana dengan menggunakan uji T dependent. sampel 40

orang, 20 orang dijadikan kelompok perlakuan diberi Fe  dosis 60

mg/minggu dan Vitamin A dengan dosis 200.000 RJ selama 1 bulan.

Duapuluh orang dijadikan kelompok kontrol diberi Fe saja dengan dosis

60 mg/minggu selama 1 bulan. Pengolahan data dilakukan dengan

komputerisasi, hasil univariat diperoleh 100% responden dapat meningkat

nilai hemoglobinnya pada kelompok eksperimen dan 85% responden

kelompok kontrol meningkat nilai hemoglobinnya. Analisa bivariat

dengan menggunakan uji t dependent ( p < 0,05). Analisa bivariat dengan

menggunakan uji independent t test dan uji Wilcoxon dengan p< 0,05.

Hasil penelitian diketahui semua responden (100%) dapat meningkat

nilai hemoglobinnya pada kelompok eksperiment dan 85% responden

yang meningkat nilai hemoglobinnya pada kelompok kontrol.
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Disimpulkan ada pengaruh pemberian Fe dan Vitamin A terhadap

peningkatan Kadar Hb Siswa.

2. Kirana (2011) Hubungan Asupan Zat Gizi dan Pola Menstruasi dengan

Kejadian Anemia Pada Remaja Putri di SMAN 2 Semarang. Metode

penelitian dengan  pendekatan cross sectional. sampel 79 siswi kelas XI

dipilih secara proportional random sampling. Data asupan zat gizi

diperoleh dengan kuesioner semi quantitative food frequency, pola

menstruasi melalui kuesioner terstruktur, dan kadar hemoglobin dengan

cyanmethemoglobin. Data dianalisis dengan korelasi Pearson’s Product

Moment, Rank Spearman, dan regresi linier ganda. Hasil penelitian

menunjukkan ada hubungan asupan protein (r=0,380; p=0,01), vitamin A

(r=0,243; p=0,031), vitamin C (r=0,251; p=0,026), dan zat besi (r=0,598;

p=0,000) dengan kejadian anemia. Tidak terdapat hubungan pola

menstruasi dengan kejadian anemia (r=0,031; p=0,789). Penelitian ini

menyebutkan bahwa semakin tinggi asupan protein, vitamin A, vitamin C,

dan zat besi maka semakin tinggi pula kadar hemoglobin.

3. Prastika (2011) Hubungan Lama Menstruasi terhadap Kadar Hemoglobin

pada Remaja Siswi SMAN 1 Wonosari. Penelitian ternasuk penelitian

observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional, sampel

sebanyak 30 siswi kelas X menggunakan teknik quota sampling. Teknik

pengumpulan data menggunakan metode wawancara dengan alat bantu

kuesioner dan pemeriksaan hemoglobin dengan metode

cyanmethemoglobin. Analisis uji statistik Pearson Product Moment. Hasil

penelitian didapatkan nilai p= 0,000 ( < 0,05) dan r = -0,624 (>0,361).
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Terdapat hubungan negatif dan signifikan antara lama menstruasi

terhadap kadar hemoglobin pada remaja siswi SMA Negeri 1 Wonosari.

4. Hardiansyah A (2013)  Efek Suplementasi Multivitamin Mineral Terhadap

Kadar Hemoglobin dan Hematokrit Mahasiswi TPB IPB. Penelitian

menggunakan desain eksperimental semu. subjek sebanyak 28 yang

terbagi dalam dua kelompok. Kelompok intervensi terdiri dari 15 subjek,

mendapatkan sirup suplemen 15 ml setiap hari selama delapan minggu.

Kelompok kontrol terdiri dari 13 subjek mendapatkan sirup plasebo. Data

dikumpulkan dengan wawancara terhadap subjek menggunakan

kuesioner, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan biokimia darah. Hasil uji

statistik (paired sample t-test) menunjukkan tidak terdapat peningkatan

yang nyata masing-masing kadar hemoglobin dan hematokrit baik pada

kelompok intervensi maupun kontrol (p>0.05).

5. Hidayati, L (2013). Prediksi Peningkatan Fungsi Motorik dan Status Gizi

Anak Malnutrisi yang Anemia Setelah Suplementasi Multi-Mikronutrien.

6. Jenis penelitian ini adalah quasy eksperiment dengan desain penelitian

yang digunakan adalah uji klinis acak terkontrol (RCT, randomized

control trial). Jumlah subyek adalah 50 anak anak yang berumur 1-3

tahun di wilayah kerja Puskesmas Semanggi, Surakarta. Uji hipotesa data

menggunakan uji uji paired sample test. Hasil penelitian menunjukkan

pemberian suplementasi baik tunggal maupun multimikronutrien dapat

meningkatkan status gizi, kadar Hb, namun tidak demikian halnya

perkembangan motorik anak. Peningkatan yang signifikan terjadi pada
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kadar Hb anak (p<0,05), sedangkan skor perkembangan anak mengalami

penurunan.


