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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Pembangunan bangsa Indonesia dapat dikatakan berhasil jika 

memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, diantaranya  memiliki 

kesehatan yang prima (Siswanto, 2001). Kesehatan yang prima dapat 

diperoleh salah satunya melalui gizi yang baik, akan tetapi di Indonesia masih 

banyak masalah gizi kesehatan yang harus ditangani, termasuk didalamnya 

anemia. Berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) yang 

dilaksanakan oleh pemerintah pada tahun 2013 , didapatkan hasil secara 

nasional, proporsi anemia penduduk umur ≥1 tahun adalah 21,7 % 

sedangkan pada remaja umur 15-24 tahun adalah 18,4 % (RISKESDAS, 

2013). Data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo 

tahun 2014, prevalensi anemia remaja putri SMA tergolong tinggi yaitu 22%. 

Jumlah anak usia remaja di Indonesia cukup besar yaitu berkisar 40 

juta anak, oleh karena itu sebagai aset sumber daya manusia dan generasi 

penerus bangsa perlu diperhatikan pertumbuhan dan kehidupannya (Kodyat, 

1998). Anak sekolah remaja putri usia 16 – 18 tahun sedang dalam masa 

pertumbuhan sehingga mengalami peningkatan kebutuhan gizi, membutuhkan 

zat gizi cukup termasuk didalamnya besi, oleh karena itu remaja putri lebih 

rawan terkena anemia dibandingkan dengan usia dewasa, serta siklus 

menstruasi yang dialami oleh remaja putri menyebabkan kehilangan zat besi 

(Lynch, 2000). Jumlah hemoglobin yang kurang pada remaja secara tidak 
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langsung dapat berdampak pada menurunnya kemampuan berkonsentras 

saat belajar sehingga akan menurunkan prestasi remaja (Depkes, 2010). 

Remaja putri yang sedang dalam masa pubertas sangat 

memperhatikan penampilan bentuk tubuh sehingga dalam beberapa 

praktiknya membatasi konsumsi makanan yang kaya akan zat gizi penting 

bagi proses pertumbuhannya. Remaja putri sering melakukan diet karena 

ingin langsing dan mengalami haid setiap bulan sehingga akan mengalami 

kehilangan darah dalam jumlah yang cukup banyak, sehingga membutuhkan 

zat besi pengganti yang lebih banyak, oleh karena itu remaja putri lebih 

beresiko terkena anemia dibandingkan dengan remaja putra (Briawan, 2014) 

Penyebab terjadinya anemia seperti asupan gizi tidak terpenuhi, 

absorbsi tidak adekuat, peningkatan kebutuhan dan kurangnya pengetahuan 

anak terhadap bahan makanan yang mengandung zat besi serta bahan 

makanan yang dapat menghambat penyerapan zat besi menyebabkan jumlah 

zat besi yang diserap oleh tubuh berkurang sehingga dapat menyebabkan 

anemia (Soetjiningsih, 2004). Pengetahuan merupakan salah satu faktor yang 

berperan penting dalam kebiasaan remaja dalam memilih makanan 

(Khomsan, 2003).  

Pengetahuan gizi memegang peranan penting dalam memberikan cara 

pemilihan dan penggunaan pangan dengan baik sehingga dapat mencukupi 

kebutuhannya dan memperbaiki kebiasaan konsumsi pangan (Suhardjo, 

1996). Pengetahuan gzi yang didapatkan melalui edukasi gizi merupakan 

upaya pencegahan yang dilakukan untuk menimbulkan perilaku konsumsi 

remaja yang baik untuk memecahkan persoalan anemia defisiensi zat besi 

dengan membatu remaja mengkonsumsi makanan yang kaya dengan zat besi 
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secara teratur, mendorong promotor absorbsi besi seperti vitamin C dan 

mencegah konsumsi faktor penghambat absorbis zat besi seperti tanin pada 

teh (Gibney, Margaret, 2009). 

 Anemia juga disebabkan oleh konsumsi zat–zat yang dapat 

penghambat penyerapan zat besi seperti fitat dan tanin terkandung di dalam 

teh (Ramakrishnan, 2001). Teh merupakan jenis minuman yang paling banyak 

dikonsumsi di dunia. Rata-rata konsumsi teh penduduk dunia yaitu 120 ml/ 

hari per kapita (Besral, Meilianingsih, Sahar, 2007). Menurut  hasil penelitian 

oleh Veronika (2003) dalam research on supply chain in the tea sector 

Indonesia, konsumsi teh di Indonesia sebanyak 69,647 ton per tahun. 

Teh mengandung senyawa tanin merupakan polifenol yang dapat 

menghambat penyerapan besi terutama yang termasuk dalam kategori heme 

non-iron, dengan adanya tanin zat besi heme non–iron hanya diserap 2 -10% 

oleh tubuh. Bila zat besi dalam tubuh kurang, tidak dianjurkan minum teh 

setelah makan (Almatsier, 2001). Minum teh sejam setelah atau sesudah 

makan dapat menghambat daya serap zat besi sebanya 64% (Bungsu, 2012).  

Hasil penelitian Setyaningsih (2007) di SMK Amaliyah, Sekadau, 

Kalimantan Barat, menunjukan remaja putri yang memiliki kebiasaan minum 

teh ≥1 gelas/hari memiliki resiko 2,023 menderita anemia dibandingkan 

remaja putri yang menkonsumsi teh ≤1 gelas/hari.  

Berdasarkan hasil pemeriksaan anemia oleh Dinas Kesehatan 

Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2014, dari 1200 siswi sekolah menengah 

kejuruan (SMK) yang diperiksa menunjukkan bahwa prevalensi anemia 

sebesar 46,5%. dan anemia disertai kek sebesar 23,17 %. Prevalensi anemia 
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dan KEK siswi SMK Negeri 1 Sukoharjo sebesar 22 % dari total 100 sampel 

yang diperiksa. (Dinkes, 2014). 

Dari uraian diatas, maka peneliti ingin mengetahui apakah ada 

hubungan kebiasaan minum teh dan pengetahuan gizi anemia dengan kadar 

hemoglobin dalam darah pada siswi di SMK Negeri 1 Sukoharjo, 

Kab.Sukoharjo. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut “Apakah ada hubungan kebiasaan minum teh dan 

pengetahuan gizi dengan kadar hemoglobin pada siswi di SMK Negeri 1 

Sukoharjo, Kab.Sukoharjo ?” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

  Mengetahui hubungan antara kebiasaan minum teh dan pengetahuan 

gizi dengan kadar hemoglobin pada siswi SMK Negeri 1 Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus  

a. Mendeskripsikan kebiasaan minum teh pada siswi SMK Negeri 1 

Sukoharjo. 

b.  Mendeskripsikan pengetahuan gizi pada siswi SMK Negeri 1 Sukoharjo. 

c.  Mendeskripsikan kadar hemoglobin pada siswi SMK Negeri 1 

Sukoharjo. 

d. Menganalisis hubungan antara kebiasaan minum teh dengan kadar 

hemoglobin pada siswi SMK Negeri 1 Sukoharjo. 
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e. Menganalisis hubungan antara pengetahuan gizi dengan kadar 

hemoglobin pada siswi SMK Negeri 1 Sukoharjo. 

 

D. Manfaat penelitian 

1. Bagi SMK Negeri 1 Sukoharjo 

Memberikan informasi kepada guru tentang hubungan kebiasaan minum 

teh dan pengetahuan gizi dengan kadar hemoglobin pada siswi, serta 

memberikan informasi bagi guru dan siswi mengenai perilaku konsumsi teh 

yang baik tanpa mengurangi manfaat dari teh. 

2. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan program 

upaya perbaikan gizi serta memberikan pedoman konsumsi teh mengenai 

pengaruh tanin pada teh terhadap anemia pada siswi. 

3. Bagi ilmu pengetahuan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan khasanah ilmu 

pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan penelitian 

selanjutnya. 


