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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Remaja merupakan usia peralihan dari masa kanak-kanak menuju 

masa dewasa. Masa remaja berawal dari usia 9-10 tahun dan berakhir di 

usia 18 tahun (Istiany dan Rusilanti, 2014). Selama masa ini terjadi 

pertumbuhan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan perubahan fisik, 

hormonal, kognitif dan emosional. Perubahan-perubahan ini memerlukan 

energi dan zat gizi yang tinggi sehingga sangat mempengaruhi kebutuhan 

gizi dari makanan yang dikonsumsinya (Marmi, 2013). 

Remaja putri mudah dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, 

termasuk dalam pemilihan makanan. Persepsi remaja putri yang salah 

mengenai bentuk tubuh sehingga membatasi asupan makanan, konsumsi 

makanan sumber protein hewani yang kurang, serta adanya siklus 

menstruasi setiap bulan menyebabkan remaja putri mudah terkena 

anemia (Irianto, 2014).  

Anemia gizi besi masih menjadi masalah utama bangsa Indonesia 

dengan prevalensi pada kelompok balita sebesar 28,1%, anak-anak 

sebesar 29 %, ibu hamil sebesar 37,1% serta remaja putri dan wanita 

usia subur sebesar 22,7% (Balitbang Kemenkes RI, 2013). Prevalensi 

anemia gizi besi pada wanita di Provinsi Jawa Tengah sebesar 22,8% 

(Depkes RI, 2007). WHO menetapkan kategori status anemia di suatu 

wilayah, yaitu 5-19,9% dikategorikan prevalensi rendah, 20-39,9% 

dikategorikan prevalensi sedang dan ≥40% dikategorikan prevalensi 

 Masalah
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tinggi (WHO, 2001). Berdasarkan kategori tersebut, prevalensi anemia 

gizi besi pada wanita di Jawa Tengah termasuk dalam kategori sedang.  

 Remaja putri yang menderita anemia memiliki daya tahan tubuh yang 

rendah. Oleh sebab itu, remaja putri mudah terkena penyakit sehingga 

dapat menurunkan aktivitas fisik dan prestasi belajar (Soekirman, 2000).  

Remaja putri yang hamil dalam keadaan anemia berpotensi melahirkan 

bayi dengan berat badan lahir rendah. Selain itu, anemia juga dapat 

menyebabkan  perdarahan, keguguran (abortus) dan kematian pada ibu 

dan anak  pada proses persalinan (Adriani dan Wirjatmadi, 2012).  

 Anemia adalah suatu keadaan  kadar hemoglobin lebih rendah dari 

batas normal. Zat besi merupakan unsur utama untuk pembentukan 

hemoglobin di dalam tubuh. Asupan zat besi yang kurang dapat 

menyebabkan pembentukan hemoglobin menurun (Tarwoto dan 

Wartonah, 2008). Hasil penelitian Kaur, dkk (2006) menyatakan bahwa 

asupan zat besi yang kurang pada remaja putri dapat menyebabkan 

terjadinya anemia. Penelitian Nelima (2015) juga menyatakan bahwa ada 

hubungan asupan zat besi dengan kejadian anemia pada remaja putri di 

kota Siaya, Kenya. Remaja putri yang memiliki asupan zat besi yang 

rendah akan berisiko 9 kali lebih besar untuk menderita anemia.  

 Zat besi di dalam tubuh tidak pernah berada dalam bentuk bebas dan 

selalu berikatan dengan protein. Protein berperan penting untuk 

mengangkut zat-zat gizi di dalam tubuh (Bakta, 2007). Hasil penelitian 

Wijayanti (2011) menyatakan bahwa ada hubungan asupan protein 

dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMK An-Nuroniyah 

Rembang. Hal ini didukung oleh penelitian Pratiwi (2016) yang 
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menyatakan bahwa protein memiliki peran penting sebagai alat 

perpindahan zat besi yang ada di dalam tubuh untuk pembentukan sel 

darah merah di sumsum tulang. Asupan protein yang kurang 

mengakibatkan perpindahan zat besi ke sumsum tulang  terhambat 

sehingga produksi sel darah merah terganggu.   

       Pengetahuan merupakan domain yang sangat penting untuk 

membentuk tindakan atau perilaku seseorang.  Pengetahuan yang dimiliki 

seseorang akan menimbulkan kesadaran dan akhirnya menyebabkan 

seseorang berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya 

(Notoatmodjo, 2007).  

       Hasil penelitian Ngatu dan Rochmawwati (2015) menyatakan bahwa 

ada hubungan pengetahuan dengan kejadian anemia pada remaja putri di 

SMKN 4 Yogyakarta. Pengetahuan akan mempengaruhi pola pikir 

seseorang dan berpengaruh terhadap sikap serta perilaku dalam 

pemilihan makanan. Pengetahuan remaja yang baik tentang anemia, 

merupakan hal yang utama dalam menjaga pemenuhan kebutuhan zat 

besi.  

 Hasil Survei Konsumsi Makanan Individu (2014) menyatakan bahwa 

penduduk Jawa Tengah dominan mengkonsumsi protein nabati. Hal ini 

terbukti sebanyak 72,7% penduduk mengkonsumsi kacang kedelai dan 

hasil olahannya rata-rata  83,4  gram  per  orang per  hari. Konsumsi 

protein hewani, seperti daging dan hasil olahannya sebesar 39,9 gram 

per orang per hari dan konsumsi ikan dan hasil olahannya sebesar 38,95 

gram per orang per hari.  
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       Zat  besi  di  dalam  makanan  dibagi menjadi  dua, yaitu  bentuk 

heme dan non-heme. Zat besi heme berasal dari bahan makanan hewani 

sedangkan zat besi non-heme berasal dari bahan makanan nabati. 

Penyerapan  zat  besi heme lebih  baik dibandingkan  zat  besi non-heme. 

Zat  besi heme diabsorpsi sebanyak 20-30% sebaliknya  zat besi non- 

heme hanya diabsorpsi 1-6% (Adriani dan Wirjatmadi, 2012). 

 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Surakarta merupakan sekolah yang 

berada di wilayah kerja Puskesmas Gambirsari. Hasil penjaringan 

kesehatan tahun ajaran 2015/2016, dari 425 siswa yang dilakukan 

pengukuran berat badan dan tinggi badan, didapatkan 140 orang 

berstatus gizi kurus dengan prevalensi 32,94%. Hasil penelitian Shamim, 

dkk (2014) menyatakan bahwa ada hubungan status gizi dengan anemia 

pada remaja putri di Tangail, Bangladesh. Prevalensi anemia tinggi pada 

remaja putri yang berstatus gizi kurus. Penelitian Arumsari (2008) 

menyatakan bahwa remaja putri yang berstatus gizi kurus berisiko 8,32 

kali terkena anemia.  

  Hasil survei  pendahuluan terhadap  30  siswi  di  MAN  1 Surakarta,  

diperoleh asupan protein yang kurang sebesar 77% dan asupan zat besi  

yang  kurang  sebesar  97%. MAN 1 Surakarta belum pernah menjadi 

tempat penelitian yang berhubungan dengan kadar hemoglobin. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik meneliti hubungan asupan 

protein, zat besi dan pengetahuan terhadap kadar hemoglobin pada 

remaja putri di MAN 1 Surakarta.  
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B. Rumusan Masalah 

     Berdasarkan uraian latar belakang maka peneliti tertarik untuk 

mengetahui, “Apakah asupan protein, zat besi dan pengetahuan 

berhubungan dengan kadar hemoglobin pada remaja putri di MAN 1 

Surakarta?” 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum

     Untuk mengetahui hubungan asupan protein, zat besi dan 

pengetahuan  terhadap kadar hemoglobin pada remaja putri di MAN 1 

Surakarta. 

2. Tujuan Khusus

a. Untuk mendeskripsikan asupan protein pada remaja putri di MAN

1 Surakarta. 

b. Untuk mendeskripsikan asupan zat besi pada remaja putri di MAN

1 Surakarta. 

c. Untuk mendeskripsikan pengetahuan pada remaja putri di MAN 1

Surakarta.

d. Untuk mendeskripsikan kadar hemoglobin pada remaja putri  di

MAN 1 Surakarta.

e. Untuk menganalisis hubungan asupan protein terhadap kadar

hemoglobin pada remaja putri di MAN 1 Surakarta.

f. Untuk menganalisis hubungan asupan zat besi terhadap kadar

hemoglobin pada remaja putri di MAN 1 Surakarta. 
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g. Untuk menganalisis hubungan pengetahuan terhadap kadar

hemoglobin pada remaja putri di MAN 1 Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi remaja

     Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang asupan 

protein, zat besi dan pengetahuan terhadap kadar hemoglobin pada 

remaja putri di MAN 1 Surakarta. 

2. MAN 1 Surakarta

     Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada sekolah 

mengenai gambaran asupan protein, zat besi, pengetahuan dan 

kadar hemoglobin pada remaja putri di MAN 1 Surakarta. 

3. Bagi peneliti

 Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti khususnya 

tentang hubungan asupan protein, zat besi dan pengetahuan 

terhadap kadar hemoglobin pada remaja putri.  


