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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masalah gizi remaja pada umumnya merupakan gejala sisa infeksi dan 

malnutrisi ketika masa kanak-kanak. Remaja yang terkena diare dan infeksi 

saluran pernafasan yang terkait dengan malnutrisi pada saat bayi akan 

menjadi remaja yang kurang produktif dikemudian hari. Masalah gizi lain yang 

merupakan kelanjutan dari masalah gizi pada masa kanak-kanak adalah 

anemia defisiensi besi, kelebihan dan kekurangan berat badan. Asupan 

mineral dan vitamin pada remaja seperti besi, kalsium dan beberapa vitamin 

masih belum sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan (Depkes, 1998). Pada 

remaja putri kebutuhan zat besi lebih tinggi dibandingkan pada pria, karena 

remaja putri mengalami kehilangan besi pada saat menstruasi. Hal ini 

menyebabkan remaja putri rawan menderita anemia daripada remaja putra 

(Lynch, 2000). Secara garis besar, sebanyak 44% remaja putri di negara 

berkembang termasuk Indonesia mengalami anemia (Arisman, 2009). 

Remaja putri merupakan kelompok usia yang menunjukkan 

pertumbuhan yang sangat cepat, mulai dari perkembangan seks, perubahan 

sikap mental dan respon emosional. Kebutuhan energi, protein, lemak dan 

zat-zat gizi penting lainnya harus cukup untuk menunjang pertumbuhan pada 

masa remaja. Remaja putri sering mengurangi konsumsi makan, bahkan 

sampai mengabaikan makan karena ingin mempunyai bentuk tubuh yang 

bagus. Pembatasan makan yang ketat ini sering berbahaya dan dapat 

menimbulkan malnutrisi, salah satunya adalah anemia (Almatsier, dkk, 2011). 



2 
 

Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya masalah anemia adalah 

masyarakat kurang memiliki pengetahuan dan adanya kebiasaan yang salah 

terhadap konsumsi makanan (Wirakusumah, 1999). Tingkat pendidikan dan 

pengetahuan gizi sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku dalam 

pemilihan makanan yang selanjutnya akan berpengaruh pada zat-zat gizi 

yang dikonsumsi. Kesalahan pemilihan bahan makanan dan pola makan yang 

salah akan menyebabkan terjadinya anemia (Budiman, 1999). 

Hasil penelitian Nugraheni (2002) pada remaja putri di Kabupaten 

Kendal menunjukkan pada umumnya 84% di ecamatan Kendal dan 81% di 

Kecamatan Boja pengetahuan remaja tentang anemia masih kurang. 

Gunatmaningsih (2007) melakukan penelitian terhadap 70 siswi di SMA 

Negeri 1 Kecamatan Jatibarang Kabupaten Brebes, didapatkan hasil yaitu 

remaja dengan tingkat pengetahuan tentang anemia rendah dan menderita 

anemia sebanyak 38,9%. 

Anemia merupakan masalah gizi paling utama yang disebabkan karena 

kekurangan zat besi. Anemia yang paling banyak diderita oleh masyarakat 

Indonesia adalah anemia gizi besi. Penyebab anemia gizi besi adalah 

kurangnya asupan zat gizi, kurangnya persediaan besi dalam makanan, 

kehilangan darah kronis, penyakit malaria, cacing tambang, dan infeksi-infeksi 

lainnya (Wirakusumah, 1999). Kekurangan kadar hemoglobin dalam darah 

atau anemia akan menimbulkan pusing, lemah, letih, lelah, dan lesu sehingga 

akan mempengaruhi daya tahan tubuh yang mengakibatkan mudah terkena 

penyakit infeksi (Moehji, 2003). 

Subowo (1999) menyatakan bahwa besi dibutuhkan tubuh untuk respon 

imun yang efektif untuk mengatasi infeksi. Sejumlah penelitian 
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mengungkapkan bahwa kekurangan besi akan meningkatkan infeksi yang 

diikuti pada sistem imunitas. Seseorang yang menderita defisiensi besi lebih 

mudah terserang penyakit infeksi, karena kekurangan besi berhubungan erat 

dengan kerusakan kemampuan fungsional dari mekanisme kekebalan tubuh 

yang sangat penting untuk mencegah masuknya kuman penyakit atau infeksi. 

Hal ini akan mempengaruhi tingkat angka kesakitan seseorang (Ray, 1997). 

Hasil penelitian Farida (2007) tentang kejadian anemia pada remaja putri di 

Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus menunjukkan ada hubungan antara 

kejadian infeksi dengan kejadian anemia. 

Setiap tahun, 36% remaja di negara berkembang mengalami anemia 

dan kebanyakan remaja mengalami anemia pada saat menstruasi. Anemia 

sering terjadi pada remaja antara umur 15-19 tahun. Pengetahuan yang 

terbatas tentang menstruasi mengakibatkan terjadinya anemia 

(Martadisoebrata, dkk, 2005). Laporan hasil Riset Kesehatan Dasar 

(RISKESDAS) tahun 2013, prevalensi anemia pada remaja usia 15-24 tahun 

di Indonesia adalah sebesar  18,4% sedangkan prevalensi anemia pada 

perempuan sebesar 23,9%.  

Berdasarkan hasil penelitian Yana (2014) pada 44 siswi bulan Oktober 

2014 di SMK Penerbangan Bina Dhirgantara, sebanyak 56,8% menderita 

anemia. Data presensi kehadiran siswi selama semester gasal menunjukkan 

bahwa 31,11% siswi tidak masuk sekolah karena sakit. Hasil survey 

pendahuluan pengetahuan gizi tentang anemia pada 30 siswi didapatkan hasil 

43,33% memiliki pengetahuan gizi tentang anemia yang buruk. Berdasarkan 

latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di SMK 

Penerbangan Bina Dhirgantara Karanganyar tentang “Perbedaan 
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pengetahuan tentang anemia dan angka kesakitan antara siswi yang anemia 

dan non anemia di SMK Penerbangan Bina Dhirgantara Karanganyar. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: “Apakah ada perbedaan angka kesakitan 

dan pengetahuan tentang anemia antara siswi anemia dan non anemia di 

SMK Penerbangan Bina Dhirgantara Karanganyar?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui perbedaan pengetahuan gizi tentang anemia dan 

angka kesakitan antara siswi anemia dan non anemia di SMK 

Penerbangan Bina Dhirgantara Karanganyar. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendiskripsikan prevalensi anemia pada siswi di SMK Penerbangan 

Bina Dhirgantara Karanganyar. 

b. Mendiskripsikan tingkat pengetahuan gizi tentang anemia pada siswi 

anemia dan non anemia di SMK Penerbangan Bina Dhirgantara 

Karanganyar.  

c. Mendiskripsikan angka kesakitan pada siswi anemia dan non anemia 

di SMK Penerbangan Bina Dhirgantara Karanganyar. 

d. Menganalisis perbedaan tingkat pengetahuan gizi tentang anemia 

pada siswi anemia dan non anemia di SMK Penerbangan Bina 

Dhirgantara Karanganyar.  

e. Menganalisis perbedaan angka kesakitan pada siswi anemia dan non 

anemia di SMK Penerbangan Bina Dhirgantara Karanganyar. 
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f. Menginternalisasi nilai-nilai keislaman pada proses penelitian 

khususnya mengenai ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan variabel 

penelitian. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Siswi SMK Penerbangan Bina Dhirgantara Karanganyar 

Dapat memberi gambaran pengetahuan gizi tentang anemia dan angka 

kesakitan pada siswi sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan 

pentingnya kesehatan 

2. Bagi SMK Penerbangan Bina Dhirgantara Karanganyar  

Sebagai bahan masukan kebijakan sekolah agar mengadakan 

pemeriksaan kesehatan secara rutin pada siswa siswinya 

3. Bagi Penelitian Lanjutan 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian 

selanjutnya. 


