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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan 

manusia. Masa ini adalah masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-

kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologik, perubahan 

psikologik, dan perubahan sosial. Remaja  memiliki kebutuhan nutrisi atau 

gizi yang tidak biasa, karena pada masa remaja terjadi pertumbuhan yang 

pesat dan terjadi perubahankematangan fisiologis. Perubahan pada masa 

remaja akan mempengaruhi kebutuhan gizi, absorpsi, serta cara  

penggunaan zat gizi (Soetjiningsih 2010). Masa remaja merupakan tahapan 

kritis kehidupan, sehingga periode tersebut dikategorikan sebagai kelompok 

rawan, dan mempunyai risiko kesehatan tinggi. Masalah gizi yang biasa 

dialami pada masa remaja salah satunya adalah anemia. Anemia adalah 

penurunan kuantitas sel-sel darah merah dalam sirkulasi atau jumlah 

hemoglobin yang berada dibawah batas normal (Briawan 2014). 

Angka prevalensi anemia masih tergolong tinggi. Prevalensi anemia 

di dunia  diperkirakan 1,32 miliar  orang atau sekitar  25% dari populasi 

manusia, yang mana asia memiliki angka kejadian anemia tertinggi (Jain & 

Chandra, 2012). Berdasarkan data WHO, pada tahun 2005 terdapat 1,62 

miliar orang menderita anemia. Angka kejadian anemia tertinggi terjadi 

pada anak-anak usia prasekolah dan angka kejadian terendah pada laki-laki 

dewasa (WHO, 2015). Berdasarkan Riskesdas pada  tahun 2013, prevalensi 

kejadian anemia di Indoneisa sebesar 21,7% dengan penderita anemia yang 

berusia 5-14 tahun adalah sebesar 26,4% dan pada usia 15-24 tahun adalah 

sebesar 18,4% (Kemenkes RI, 2014). 

Angka kejadian anemia di Jawa  Tengah pada tahun 2013 mencapai 

57,1%. Berdasarkan Dinkes Provinsi Jawa Tengah tahun 2014 anemia pada 

remaja putri yang berada di Kabupaten Sukoharjo masih merupakan 

masalah kesehatan masyarakat karena pravalensinya mencapai angka lebih 

dari 15% dan pada usia sekolah sebesar 26,5%.
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Anemia dikalangan remaja dapat disebabkan oleh banyak hal, 

seperti kurangnya asupan makronutrien dan mikronutrien. Makronutrien 

terdiri dari karbohidrat, protein dan lemaksedangkan mikronutrien terdiri 

dari vitamin  dan mineral. Tubuh sangat memerlukan mikronutrien yang 

diperlukan oleh tubuh manusia khususnya remaja. Mikronutrien dengan 

jumlah yang tidak mencukupi di dalam tubuh dapat memicu terjadinya 

anemia. Anemia juga dapat disebabkan oleh berkurangnya produksi sel 

darah merah, peningkatan destruksi sel darah merah, serta kehilangan 

darah.Anemia memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah anemia gizi. 

Anemia gizi disebabkan oleh defisiensi zat besi, asam  folat,  vitamin  B12, 

vitamin B6 dan seng. Zat-zat tersebut dibutuhkan untuk pembentukan Hb, 

salah satunya adalah zink (Widhyari, 2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati (2014) di Jawa Tengah 

menunjukkan bahwa sebanyak 94,2% subjek penelitian memiliki asupan 

zink < 70% dari Angka Kecukupan Gizi (AKG). Hal tersebut menunjukkan 

bahwa konsumsi zink termasuk dalam kategori defisit/rendah. Data dari 

Departemen Kesehatan 2015 menyatakan bahwa angka kecukupan zink 

laki-laki yang berusia 13-15 tahun adalah 18 mg/hari sedangkan wanita 

yang berusia 13-15 tahun adalah 16 mg/hari. (Depkes, 2015).Zink 

merupakan zat gizi mikro yang mempengaruhi metabolisme besi.Zink dapat 

berinteraksi dengan besi secara langsung maupun tidak langsung. 

Perananzink dan sintesis sebagai protein termasuk protein pengangkut besi 

yaitu transferin merupakan interaksi tidak langsung. Peranan zink yang 

bekerja hampir pada semua metabolisme tubuh, dalam pembentukan sel 

darah merah dengan membantu enzim karbonik anhidrase esensial untuk 

menjaga keseimbangan asam basa. Selain itu, zink membantu enzim 

karbonik anhidrase merangsang produksi HCL lambung yang mampu 

meningkatkan kadar hemoglobin(Widhyari, 2012).  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji 

lebih lanjut mengenai hubungan antara asupan zink dengan anemia  pada 

remaja di Sukoharjo, Jawa Tengah. 
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B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara asupan zink dengan anemia pada 

remaja di Sukoharjo, Jawa Tengah ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara 

asupan zink dengan anemia  pada remaja di Sukoharjo, Jawa Tengah. 

D. Manfaat  Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pembaca 

tentang hubungan antara asupan zink dengan anemia  pada remaja di 

Sukoharjo,  Jawa Tengah. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti 

berikutnya. 

 

 

 

 


