
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan di seluruh dunia 

terutama negara berkembang yang diperkirakan 30% penduduk dunia 

menderita anemia. Anemia banyak terjadi pada masyarakat terutama pada 

remaja dan ibu hamil. Anemia pada remaja putri sampai saat ini masih cukup 

tinggi, menurut World Health Organization (WHO) (2013), prevalensi anemia 

dunia berkisar 40-88%. Jumlah penduduk usia remaja (10-19 tahun) di 

Indonesia sebesar 26,2% yang terdiri dari 50,9% laki-laki dan 49,1% 

perempuan (Kemenkes RI, 2013). 

Anemia merupakan salah satu faktor penyebab tidak langsung kematian 

ibu hamil. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia adalah tertinggi bila 

dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya. Perempuan yang meninggal 

karena komplikasi selama kehamilan dan persalinan mengalami penurunan 

pada tahun 2013 sebesar 289.000 orang. Target penurunan angka kematian ibu 

sebesar 75% antara tahun 1990 dan 2015 (WHO, 2015). Jika perempuan 

mengalami anemia akan sangat berbahaya pada waktu hamil dan melahirkan. 

Perempuan yang menderita anemia akan berpotensi melahirkan bayi dengan 

berat badan rendah (kurang dari 2,5 kg). Selain itu, anemia dapat 

mengakibatkan kematian  baik pada ibu maupun bayi pada waktu proses 

persalinan (Rajab, 2009).  
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Menurut data hasil Riskesdas tahun 2013, prevalensi anemia di 

Indonesia yaitu 21,7% dengan penderita anemia berumur 5-14 tahun sebesar 

26,4% dan 18,4% penderita berumur 15-24 tahun (Kemenkes RI, 2014). Data 

Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2012 menyatakan bahwa 

prevalensi anemia pada balita sebesar 40,5%, ibu hamil sebesar 50,5%, ibu 

nifas sebesar 45,1%, remaja putri usia 10-18 tahun sebesar 57,1% dan usia 19-

45 tahun sebesar 39,5%. Wanita mempunyai risiko terkena anemia paling 

tinggi terutama pada remaja putri (Kemenkes RI, 2013).  

Angka kejadian anemia di Jawa Tengah pada tahun 2013 mencapai 

57,1%. Anemia pada remaja putri di Kabupaten Sukoharjo masih merupakan 

masalah kesehatan masyarakat karena prevalensinya lebih dari 15%. Angka 

kejadian anemia di Kabupaten Sukoharjo didapatkan anemia pada balita umur 

0-5 tahun sebesar 40,5%, usia sekolah sebesar 26,5%, Wanita Usia Subur 

(WUS) sebesar 39,5%, pada ibu hamil sebesar 43,5% (Dinkes Prov. Jateng, 

2014). Berdasarkan hasil survei pemeriksaan anemia pada tahun 2014 yang 

dilaksanakan oleh Bidang Promizi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo 

terhadap 1200 remaja putri (siswi) di 12 sekolah yang ada di Kabupaten 

Sukoharjo menunjukkan 559 orang (46,58%) remaja putri mengalami anemia. 

SMA Negeri 1 Polokarto Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satunya 

potensi kejadian anemia terbesar di Kabupaten Sukoharjo yang pada 

pemeriksaan anemia didapatkan 68 siswi mengalami anemia dari 100 siswi 

yang diperiksa dibandingkan dengan SMA N 2 Sukoharjo sebanyak 62 siswi 

mengalami anemia dari 100 siswi yang diperiksa. 
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Anemia merupakan suatu keadaan dimana komponen di dalam darah 

yaitu hemoglobin (Hb) dalam darah jumlahnya kurang dari kadar normal. 

Remaja putri memiliki risiko sepuluh kali lebih besar untuk menderita anemia 

dibandingkan dengan remaja putra. Hal ini dikarenakan remaja putri 

mengalami mentruasi setiap bulannya dan sedang dalam masa pertumbuhan 

sehingga membutuhkan asupan zat besi yang lebih banyak. Penentuan anemia 

juga dapat dilakukan dengan mengukur hematokrit (Ht) yang rata-rata setara 

dengan tiga kali kadar hemoglobin. Batas kadar Hb remaja putri untuk 

mendiagnosis anemia yaitu apabila kadar Hb kurang 12 gr/dl (Tarwoto, dkk, 

2010). 

Anemia pada remaja dapat menyebabkan keterlambatan pertumbuhan 

fisik, gangguan perilaku serta emosional. Hal ini dapat mempengaruhi proses 

pertumbuhan dan perkembangan sel otak sehingga dapat menimbulkan daya 

tahan tubuh menurun, mudah lemas dan lapar, konsentrasi belajar terganggu, 

prestasi belajar menurun serta dapat mengakibatkan produktifitas kerja yang 

rendah (Sayogo, 2006).  

Secara umum tingginya prevalensi anemia disebabkan oleh beberapa 

faktor diantaranya rendahnya asupan zat besi dan zat gizi lainnya seperti 

vitamin A, C, folat, riboplafin dan B12 untuk mencukupi kebutuhan zat besi 

dalam seharinya bisa dilakukan dengan mengkonsumsi sumber makanan 

hewani sebagai salah satu sumber zat besi yang mudah diserap, 

mengkonsumsi sumber makanan nabati yang merupakan sumber zat besi yang 

tinggi tetapi sulit diserap (Briawan, 2014). 
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Masa remaja merupakan masa yang lebih banyak membutuhkan zat 

gizi. Remaja membutuhkan asupan gizi yang optimal untuk pertumbuhan dan 

perkembangannya. Gizi merupakan suatu proses organisme menggunakan 

makanan yang dikonsumsi secara normal melalui digesti, absorpsi, 

transportasi penyimpanan, metabolisme dan pengeluaran zat-zat yang tidak 

digunakan untuk mempertahankan kehidupan pertumbuhan dan menghasilkan 

energi (Supriasa, dkk, 2012).  

Kurangnya asupan gizi pada remaja putri umumnya kekurangan zat gizi 

makro seperti karbohidrat, protein, lemak dan kekurangan zat gizi mikro 

seperti vitamin dan mineral. Kurangnya zat gizi makro dan mikro dapat 

menyebabkan tubuh menjadi kurus dan berat badan turun drastis, pendek, 

sakit terus menerus dan anemia. Remaja sangat membutuhkan asupan zat besi 

untuk membentuk sel darah merah. Zat besi diperlukan dalam pembentukan 

darah untuk sintesa hemoglobin. Hal ini terjadi karena remaja setiap bulannya 

mengalami menstruasi yang berdampak kekurangan zat besi dalam darah. 

Pada dasarnya asupan zat gizi pada tubuh harus tercukupi khususnya pada 

remaja (Muchtadi, 2009). 

Asupan protein dalam tubuh sangat membantu penyerapan zat besi, 

maka dari itu protein bekerjasama dengan rantai protein mengangkut elektron 

yang berperan dalam metabolisme energi. Selain itu vitamin C dalam tubuh 

remaja harus tercukupi karena vitamin C merupakan reduktor, maka di dalam 

usus zat besi (Fe) akan dipertahankan tetap dalam bentuk ferro sehingga lebih 

mudah diserap. Selain itu vitamin C membantu transfer Fe dari darah ke hati 

serta mengaktifkan enzim-enzim yang mengandung Fe (Muchtadi, 2009). 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kirana (2011) pada remaja 

putri di SMA N 2 Semarang menyatakan bahwa remaja putri termasuk salah 

satu kelompok yang berisiko tinggi menderita anemia karena remaja putri 

membutuhkan zat besi lebih tinggi untuk mengganti zat besi yang hilang pada 

saat menstruasi. Pada hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara asupan protein, vitamin A, vitamin C dan zat besi dengan 

kejadian anemia. Hal ini menunjukkan semakin tinggi asupan zat protein, 

vitamin A, vitamin C dan zat besi maka semakin tinggi pula nilai kadar 

hemoglobin yang berarti kejadian anemia semakin rendah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2014) pada remaja putri di 

SMA Batik 1 Surakarta menyatakan bahwa asupan besi, asupan protein, 

asupan seng (Zn) dan asupan vitamin C sangat berpengaruh terhadap 

pembentukan kadar hemoglobin. Apabila asupan tersebut di dalam tubuh 

remaja kurang maka bisa menyebabkan anemia pada remaja. Pada penelitian 

ini menunjukkan bahwa asupan protein, asupan zat besi, asupan vitamin C dan 

asupan seng dari subyek penelitian sebagian besar memiliki asupan yang 

kurang. Hasil uji korelasi yang dilakukan menunjukkan besar p>0,05 yang 

menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara asupan protein, zat besi, 

vitamin C dan seng dengan kadar hemoglobin pada remaja putri SMA Batik 1 

Surakarta. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Zulaekah (2007), 

menunjukkan bahwa anemia pada remaja tidak hanya disebabkan oleh 

defisiensi besi melainkan defisiensi zat gizi seperti asam folat, seng, vitamin 

A, vitamin C, vitamin B12, protein dan lain-lain. Hasil recall selama 
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penelitian menunjukkan bahwa tingkat kecukupan protein, vitamin A, vitamin 

C dan besi mempunyai kecenderungan hampir sama, yaitu mengalami 

penurunan setelah recall ketiga. Protein berhubungan dengan anemia karena 

hemoglobin yang diukur untuk menentukan status anemia seseorang 

merupakan pigmen darah yang berwarna merah berfungsi sebagai pengangkut 

oksigen dan karbondioksida merupakan ikatan protein. 

Dalam penelitian Syatriani dan Aryani (2009), ditemukan bahwa siswi 

berada pada kelompok makanan yang persediaan zat besi sedang dan tidak 

terpenuhi yang menyebabkan siswi terkena anemia. Selain itu, siswi yang 

mengkonsumsi zat besi kurang berisiko 276 kali lebih besar untuk menderita 

anemia dan remaja yang kekurangan protein berisiko 3,48 kali lebih besar 

untuk mengalami anemia daripada remaja yang tidak mengalami kekurangan 

protein. Selain itu, remaja yang mengkonsumsi vitamin C kurang berisiko 

2,47 lebih besar terkena anemia karena vitamin C berperan dalam 

memindahkan zat besi dari transferi ke feritin hati. Dari uraian diatas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hubungan tingkat 

asupan protein, zat besi dan vitamin C dengan kejadian anemia pada remaja 

putri SMA Negeri 1 Polokarto Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2015. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, peneliti merumuskan 

masalah “Apakah ada hubungan antara tingkat asupan protein, zat besi dan 

vitamin C dengan kejadian anemia pada remaja putri kelas X dan XI SMA 

Negeri 1 Polokarto Kabupaten Sukoharjo?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara asupan protein, zat besi dan vitamin C 

dengan kejadian anemia pada remaja putri kelas X dan XI SMA Negeri 1 

Polokarto Kabupaten Sukoharjo 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik responden dengan kejadian anemia 

di kelas X dan XI SMA Negeri 1 Polokarto Kabupaten Sukoharjo 

b. Mendeskripsikan tingkat asupan protein, zat besi dan vitamin C 

pada remaja putri kelas X dan XI SMA Negeri 1 Polokarto 

Kabupaten Sukoharjo 

c. Mendeskripsikan kejadian anemia pada remaja putri kelas X dan 

XI SMA Negeri 1 Polokarto Kabupaten Sukoharjo 

d. Menganalisis hubungan antara asupan protein dengan kejadian 

anemia pada remaja putri kelas X dan XI SMA Negeri 1 Polokarto 

Kabupaten Sukoharjo. 

e. Menganalisis hubungan antara asupan zat besi dengan kejadian 

anemia pada remaja putri kelas X dan XI SMA Negeri 1 Polokarto 

Kabupaten Sukoharjo. 

f. Menganalisis hubungan antara vitamin C dengan kejadian anemia 

pada remaja putri kelas X dan XI SMA Negeri 1 Polokarto 

Kabupaten Sukoharjo. 

 



8 
 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang sangat 

luas mengenai asupan protein, zat besi dan vitamin C pada anemia pada 

remaja putri dan sebagai sarana pembelajaran melakukan penelitian 

ilmiah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu 

acuan untuk menentukan langkah-langkah strategis dalam 

penanggulangan anemia pada remaja putri. 

b. Bagi Pihak Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 

efek kejadian anemia terhadap proses belajar mengajar dan prestasi 

belajar siswanya. 

c. Bagi Responden 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber 

informasi bagi remaja putri untuk meningkatkan pengetahuan 

mengenai anemia dan pola asupan gizi  untuk mencegah terjadinya 

anemia. 

d. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan dasar 

untuk penelitian selanjutnya. 


