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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masa remaja adalah masa pertumbuhan dan perkembangan pada fisik

dan mental serta aktivitas yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan asupan

zat-zat gizi (Husaini, 2006). Perubahan fisik karena pertumbuhan yang terjadi

akan mempengaruhi status kesehatan dan gizinya. Ketidak cukupan kebutuhan

asupan zat-zat gizi pada remaja mengakibatkan timbulnya masalah-masalah gizi

baik itu gizi lebih ataupun gizi kurang. Masalah gizi yang biasa dijumpai pada

remaja antara lain, anemia, obesitas, kekurangan energi kronis atau KEK,

perilaku makan menyimpang seperti anoreksia nervosa dan bulimia (Marmi,

2013).

Remaja putri termasuk salah satu kelompok yang rawan menderita

malnutrisi. Menstruasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan malnutrisi,

karena selama menstruasi darah akan terus keluar sehingga membutuhkan

asupan zat gizi terutama besi untuk membantu produksi hemoglobin pada tubuh.

Status gizi pada remaja merupakan pantulan dari permulaan kejadian

kekurangan gizi pada anak usia dini. Negara dengan penghasilan menengah,

remaja merupakan masa penurunan malnutrisi dari anak usia dini, baik itu

stunting atau anemia sebelumnya yang disebabkan oleh defisiensi mikronutrien

(Thurnham et al, 2013).

Stunting sangat terkait dengan gangguan perkembangan intelektual

selama masa kanak-kanak, dan perawakan pendek pada masa dewasa, hasil ini

menekankan perlunya pencegahan retardasi pertumbuhan melalui promosi dari

perawatan pra kehamilan dan menyusui, serta pengendalian penyakit infeksi
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(Adair dan Guilkey, 1997). Stunting pada remaja merupakan hasil jangka panjang

konsumsi kronis diet berkualitas rendah yang dikombinasikan dengan morbiditas,

penyakit infeksi, dan masalah lingkungan (Semba et al, 2008). Banyak penyebab

terjadinya stunting diantaranya adalah defisiensi mikronutrien. Salah satu

mikronutrien yang mempengaruhi status gizi (stunting) yaitu zat besi (Fe).

Defisiensi besi mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan perkembangan

remaja, dengan menghambat pertumbuhan linier (Caulfield et al, 2006). Stunting

pada remaja terjadi karena masalah gizi saat balita atau pra-sekolah. Malnutrisi

yang terjadi pada masa balita yang mengindikasikan stunting, akan berakibat

pada pertumbuhan dan perkembangan remaja terhambat. Dampak jangka

panjang dari stunting pada kesehatan remaja putri adalah berupa perawakan

tubuh pendek, peningkatan resiko obesitas, dan penurunan kesehatan

reproduksi, sedangkan dampak pada hal perkembangan ialah penurunan

prestasi dan kapasitas belajar, serta penurunan kemampuan dan kapasitas kerja

(WHO, 2013).

Pola konsumsi makan remaja putri merupakan salah satu penyebab

terjadinya defisiensi asupan Fe, dikarenakan remaja putri cenderung ingin

menjaga bentuk badan, sehingga membatasi konsumsi makanan yang

menyebabkan kurangnya asupan zat gizi. Asupan makanan yang kurang dapat

menyebabkan cadangan besi dalam tubuh tidak seimbang dengan kebutuhan zat

besi untuk proses sintesis pembentukan hemoglobin (Hb). Akibat dari hal

tersebut yang terjadi dalam jangka waktu lama akan menyebabkan kadar Hb

terus berkurang dan menimbulkan masalah gizi lain, contohnya anemia gizi besi

dan stunting (WHO, 2011). Stunting merupakan salah satu indikator malnutrisi

kronik yang terjadi akibat defisiensi asupan zat gizi atau penyakit infeksi yang



3

terjadi dalam jangka waktu yang lama. Hal tersebut yang memungkinkan stunting

menjadi salah satu faktor penyebab anemia (WHO, 2010).

Masa remaja membutuhkan zat besi yang cukup untuk mengimbangi

peningkatan kebutuhan zat gizi di akibatkan oleh growth spurt. Zat besi

berpengaruh pada kadar Hb remaja putri yang sedang dalam pertumbuhan,

karena peningkatan kebutuhan zat besi pada remaja putri diakibatkan oleh

menstruasi. Darah yang keluar saat menstruasi harus diganti dengan

pembentukan atau produksi sel darah merah (Haemoglobin) dengan

meningkatkan asupan zat besi sebagai salah satu komponen utamanya. Kadar

Hb yang rendah dapat mempengaruhi tingkat perkembangan kognitif remaja.

Perkembangan kognitif yang terhambat merupakan salah satu dampak jangka

pendek dari stunting (WHO, 2013). Dampak dari rendahnya status besi (Fe)

dapat menghambat pertumbuhan remaja putri (Badriah, 2011).

WHO (2010) menyatakan masalah gizi masyarakat akan dianggap berat

bila prevalensinya sebesar 30-39% dan serius ≥ 40 %. Berdasarkan hasil

Riskesdas (2013) prevalensi stunting di indonesia adalah 37,2% terdiri dari 19,2

pendek dan 18% sangat pendek. Terjadi peningkatan stunting pada tahun 2013

sebesar 0,6% dibandingkan tahun 2010 yaitu 36,6%. Tahun 2013 terjadi

penurunan prevalensi sangat pendek dari 18,5 % pada  tahun 2010. Menurut

hasil survei pendahuluan yang peneliti lakukan di SMP Negeri 1 Nguter

didapatkan prevalensi stunting sebesar 63,80% dari 120 siswi dan diketahui rata-

rata asupan Fe nya adalah 5,6 mg/hari, 47% tercukupi dibandingkan rata-rata

asupan Fe yang dianjurkan oleh AKG yaitu 12 mg/hari.

Berkaitan dengan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penelitian tentang perbedaan asupan zat besi (Fe) dan kadar Hb dengan
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kejadian stunting pada remaja putri di SMP Negeri 1 Nguter, Kabupaten

Sukoharjo.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat di ketahui rumusan

masalahnya adalah “Apakah ada perbedaan antara asupan Fe dan kadar Hb

pada remaja putri yang stunting dan non stunting di SMP Negeri 1 Nguter?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui perbedaan asupan Fe dan kadar Hb pada remaja putri

stunting dan non stunting di SMP Negeri 1 Nguter.

2. Tujuan Khusus

a. Mendeskipsikan asupan Fe remaja putri di SMP Negeri 1 Nguter

b. Mendeskripsikan kadar Hb remaja putri di SMP Negeri 1 Nguter

c. Internalisasi nilai-nilai Islam pada Asupan Fe dan Kadar Hb

d. Menganalisis perbedaan asupan Fe remaja putri stunting dan non

stunting di SMP Negeri 1 Nguter

e. Menganalisis perbedaan kadar Hb remaja putri stunting dan non

stunting di SMP Negeri 1 Nguter

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Peneliti dapat menambah pengalaman serta wawasan dalam

mengidentifikasi permasalahan gizi pada remaja serta dapat

mengaplikasikan ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan.

2. Bagi Dinas Kesehatan Sukoharjo
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Bagi dinas kesehatan Sukoharjo, penelitian ini dapat menambah

informasi tentang faktor kejadian stunting sehingga dapat membantu dalam

perencanaan program penanggulangan masalah gizi stunting, dengan tujuan

menurunkan prevalensi stunting pada remaja.

3. Bagi Remaja Putri SMP Negeri 1 Nguter

Bagi remaja putri SMP Negeri 1 Nguter, penelitian ini dapat

memberikan informasi serta memperluas wawasan tentang asupan gizi yang

penting sebagai pencegahan awal dan faktor-faktor penyebab terjadinya

stunting.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah referensi serta ide untuk

melanjutkan penelitian yang sejenis.


