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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Status gizi kurang pada masyarakat Indonesia menyebabkan 

hambatan dalam pembangunan Indonesia secara menyeluruh. Salah satu 

masalah kekurangan gizi yang terjadi di Indonesia adalah anemia. Anemia 

adalah keadaan kekurangan sel darah merah dibandingkan normalnya. 

Keadaan ini dapat disebabkan oleh kehilangan darah atau pendarahan, 

defisiensi zat besi (Fe) dan anemia hemolitik. Masyarakat Indonesia pada 

umumnya menderita anemia akibat difisiensi zat besi atau disebut juga 

iron deficiency anemia (Setyaningsih,2007).  

Anemia merupakan masalah gizi yang umum terjadi di dunia, 

terutama di negara berkembang (Arisman,2010). Berdasarkan Riskesdas 

(2013), dilaporkan bahwa angka kejadian anemia secara nasional adalah 

sebesar 21,7% dimana 18,4% terjadi pada laki-laki dan 23,9% terjadi pada 

perempuan. Sedangkan berdasarkan pada kriteria usia 5-14 tahun 

mencapai 26,4% dan pada usia 15-25 tahun mencapai 18,4%. Berdasarkan 

data semua kelompok umur tersebut, wanita memiliki prevalensi tertinggi 

mengalami anemia, termasuk diantaranya adalah remaja putri. 

Anemia juga berarti suatu kondisi apabila terdapat defisiensi 

ukuran/ jumlah eritrosit atau kandungan Hb. Ketidakcukupan zat besi 
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dapat diakibatkan oleh berkurangnya pemasukan zat besi, kurangnya 

persediaan zat besi dalam makanan, dan meningkatnya kebutuhan akan zat 

besi atau kehilangan darah yang kronis. Bila semua hal tersebut 

berlangsung lama, maka defisiensi zat besi akan menimbulkan anemia 

(Citrakusumasari,2012).Kadar hemoglobin merupakan indikator untuk 

menentukan seseorang menderita anemia. Pada laki-laki kadar hemoglobin 

normal adalah 14-18 gr% sedangkan pada wanita kadar hemoglobin 

normal adalah 12-14 gr% (Almatsier,2011). Kekurangan kadar 

hemoglobin dalam darah atau anemia menimbulkan pusing, lemah, letih, 

lelah, dan lesu sehingga akan mempengaruhi daya tahan tubuh yang 

mengakibatkan mudah terkena penyakit infeksi (Moehiji,2003). 

Penyebab utama anemia gizi di Indonesia adalah rendahnya asupan 

Fe. Kekurangan Fe dapat menimbulkan gangguan atau hambatan pada 

pertumbuhan, baik sel tubuh maupun sel otak. Kekurangan kadar Hb 

dalam darah dapat menimbulkan gejala lesu, lemah, letih, lelah dan cepat 

lupa. Akibatnya dapat menurunkan prestasi belajar, olah raga dan 

produktivitas kerja. Selain itu anemia gizi Fe akan menurunkan daya tahan 

tubuh dan mengakibatkan mudah terkena infeksi (Setiyarno, 2012). 

Remaja memiliki resiko tinggi terhadap kejadian anemia terutama 

anemia defisiensi zat gizi besi (Fe). Hal itu terjadi karena masa remaja 

memerlukan zat gizi yang lebih tinggi termasuk zat besi (Fe) yang 

berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Remaja putri memiliki 

resiko lebih tinggi dibaningkan remaja laki-laki, hal ini dikarenakan 
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remaja putri setiap bulannya mengalami haid (menstruasi). Selain itu 

remja putri cenderung sangat memperhatikan bentuk badannya sehingga 

akan membatasi asupan makan dan banyak pantangan terhadap makanan 

seperti melakukan diet vegetarian (Almatsier,dkk,2011) 

Penyebab dari jangka panjang penderita anemia gizi besi pada 

remaja putri adalah apabila nantinya akan hamil, maka remaja putri 

tersebut tidak mampu memenuhi zat-zat gizi pada dirinya dan pada janinya 

sehingga dapat meningkatkan terjadinya resiko kematian maternal, 

prematuritas, dan kematian prenatal (Hayati,2010). Melihat dampak yang 

terjadi dikalangan remaja akibat kejadian anemia sangat merugikan pada 

masa yang akan datang, maka pencegahan maupun penanggulangan 

masalah anemia perlu ditingkatkan (Nugraheni, 2015). 

Anemia juga disebabkan oleh konsumsi zat-zat yang dapat 

penghambat penyerapan zat besiseperti fitrat dan tanin yang terkandung 

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

banyak dikonsumsi di dunia. Rata-rata konsumsi teh penduduk dunia yaitu 

120ml/hari per kapita (Besral,2007). 

Kebiasaan minum teh sudah menjadi budaya bagi penduduk dunia. 

Selain air putih, teh merupakan minuman yang paling banyak dikonsumsi 

oleh manusia. Rata-rata konsumsi teh penduduk dunia adalah 120 ml/hari 

per kapita (Besral, 2007). Pada teh terdapat kandungan tanin sekitar 7-15% 

merupakan antigen kuat yang memberi rasa sepat atau khas (ketir) dan 

dapat mengendapkan protein pada permukaan sel (Sundari, 2009). Teh 
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diketahui dapat menghambat penyerapan Fe yang bersumber dari bukan 

heme (non-heme iron). Teh hitam dapat menghambat penyerapan zat besi 

non-heme sebesar 79-94% jika dikonsumsi bersama-sama. Di samping itu, 

dalam teh ada senyawa yang bernama tanin (Besral, 2007). 

Tanin merupakan polifenol yang dapat menghambat penyerapan 

besi terutama yang termasuk dalam kategori heme non-iron, dengan 

adanya tanin zat besi heme non-non iron hanya diserap 2-10% oleh tubuh. 

Bila zat besi dalam tubuh kurang, tidak dianjurkan minum teh setelah 

makan (Almatsier,2011). Minum teh sejam setelah atau sesudah makan 

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

Berdasarkan penelitian Diniatik (2007), disimpulkan bahwa kadar tanin 

pada teh hijau (1,440%) lebih besar dibandingkan dengan kadar tanin pada 

teh hitam (0,99 %). 

Hasil pemeriksaan kadar Hemoglobin di SMA Negeri 1 

Banyudono yang dilakukan oleh petugas laboratorium kesehatan 

Puskesmas Banyudono, pada tahun 2018 didapat siswa putri yang 

menderita anemia sebesar 33,48%. Permasalahan ini melebihi proporsi 

anemia pada remaja putri secara nasional yaitu sebesar 23,9% 

(RISKESDAS,2013).  

Pada penelitian ini peneliti memilih SMA Negeri 1 Banyudono 

sebagai lokasi penelitian karena di sekolah ini belum dilakukan penelitian 

terkait anemia remaja putri dan berdasarkan hasil survey pendahuluan 

yang dilakukan menunjukkan bahwa 70% siswi SMA Negeri 1 
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Banyudono memiliki kebiasaan minum teh sering dan 30% siswi memiliki 

kebiasaan minum teh sedikit pada waktu istirahat serta diperoleh data dari 

10 siswa terdapat 7 siswa yang memiliki kebiasaan konsumsi teh 

bersamaan dengan makan. Alasan peneliti memilih “Hubungan antara 

Konsumsi Teh dengan Kejadian Anemia Pada Remaja Putri” karena 

beberapa penelitian menunjukkan bahwa teh dapat menghambat proses 

absorbsi zat besi sehingga dapat mempengaruhi kadar hemoglobin dalam 

tubuh yang akan mengakibatkan anemia. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti menyusun 

rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu “Apakah ada hubungan antara 

konsumsi teh dengan kadar hemoglobin pada remaja putri SMA Negeri 1 

Banyudono?”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara konsumsi teh dengan kadar hemoglobin pada remaja putri SMA 

Negeri 1 Banyudono. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mendeskripsikan tentang kadar Hemoglobin pada remaja 

putri SMA Negeri 1 Banyudono 

b. Untuk mendeskripsikan tentang konsumsi teh pada remaja putri 

SMA Negeri 1 Banyudono 
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c. Untuk menganalisis hubungan konsumsi teh dengan kadar 

hemoglobin pada remaja putri SMA Negeri 1 Banyudono 

D. Manfaat  

1. Manfaat Teoritis 

Menambah wawasan dan pengetahuan kepada remaja tentang 

pengaruh konsumsi teh terhadap kadar Hb. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi SMA Negeri 1 Banyudono 

Memberikan informasi kepada guru dan siswa khusunya siswa 

putri tentang kebiasaan konsumsi teh dengan kadar hemoglobin 

dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk mencegah 

anemia 

b. Bagi Puskesmas 

Memberikan informasi tentang kebiasaan konsumsi teh dengan 

kadar hemoglobin pada remaja putri. Digunakan sebagai bahan 

pertimbangan program dalam upaya pencegahan dan 

penanggulangan peningkatan kejadian anemia akibat dari 

kebiasaan konsumsi teh. 

c. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber rujukan 

dalam melakukan penelitian selanjutnya, yaitu terkait dengan 

penelitian tentang pengaruh konsumsi teh dengan kadar 

hemoglobin pada remaja putri. 


