
i 
 

HUBUNGAN KEBIASAAN MAKAN PAGI DAN ASUPAN PROTEIN  

DENGAN KEJADIAN SUSPEK ANEMIA PADA REMAJA PUTRI  

DI KABUPATEN SUKOHARJO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh ijazah S1 Ilmu Gizi 

 

 

Oleh: 

ALINDA ARI PUTRIANA 

J 310 170 177 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI ILMU GIZI 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2021



i 
 

HALAMAN PERSETUJUAN 

 

HUBUNGAN KEBIASAAN MAKAN PAGI DAN ASUPAN PROTEIN  

DENGAN KEJADIAN SUSPEK ANEMIA PADA REMAJA PUTRI  

DI KABUPATEN SUKOHARJO  

 

PUBLIKASI ILMIAH 

 

 

Oleh : 

ALINDA ARI PUTRIANA  

J 310 170 177 

 

 

 

 

 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh: 

 

 

Dosen  

Pembimbing 

 

 

 

 

Ir. Aliem Sudjatmiko, M.T. 

NIP. 1959062819870310001



ii 
 

HALAMAN PENGESAHAN 

 

 

HUBUNGAN KEBIASAAN MAKAN PAGI DAN ASUPAN PROTEIN  

DENGAN KEJADIAN SUSPEK ANEMIA PADA REMAJA PUTRI  

DI KABUPATEN SUKOHARJO 

 

 

Oleh: 

 

ALINDA ARI PUTRIANA 

J 310 170 177 

 

 

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi 

Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Pada hari Kamis, 11 November 2021 

dan dinyatakan telah memenuhi syarat 

 

 

 

Dewan Penguji: 

 

 

Penguji: Tanda Tangan 

1. Ir. Listyani Hidayati, M.Kes (   ) 

2. Siti Nurokhmah, S.Gz., M.Sc (   ) 

3. Titik Dwi Noviati, M.Gz (   ) 

   

                          

Mengetahui  

Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

 

 

 

Dr. Umi Budi Rahayu. S.Fis., Ftr., M.Kes 

NIDN: 0620117301 



iii 
 

PERNYATAAN 

 

 Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak 

terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 

perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis 

diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

 Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 

maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya. 
 

 

 

 

 

 

 

Surakarta, 1 November  2021 

Penulis 

 

 

 

ALINDA ARI PUTRIANA 

J 310 170 177 

 

 

 

 



1 
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN BREAKFAST HABITS AND PROTEIN 

INTAKE WITH SUSPECTED CASES OF ANEMIA IN ADOLESCENT 

GIRLS IN SUKOHARJO DISTRICT 

Abstrak  

Anemia paling rentan terjadi pada remaja putri dan berdampak kuat terhadap 

kesehatan selama masa reproduksi. Prevalensi anemia global pada remaja sebesar 

29,4%. Salah satu faktor penyebab anemia adalah tidak terbiasa makan pagi yang 

akan menyebabkan kurangnya asupan zat gizi termasuk protein yang akan 

menghambat pengangkutan zat besi dan menyebabkan rendahnya kadar 

hemoglobin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kebiasaan 

makan pagi dan asupan protein dengan kejadian suspek anemia pada remaja putri 

di Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

observasional analitik dengan pendekatan cross-sectional pada 110 responden dari 

3 SMPN di Sukoharjo yang memenuhi kriteria inklusi penelitian. Teknik 

pengambilan sampel dilakukan dengan multistage sampling. Data kebiasaan 

makan pagi diperoleh dengan recall 24 jam selama 7 hari berturut-turut, data 

asupan protein dengan FFQ semi-kuantitatif (SQ-FFQ), dan data kejadian suspek 

anemia berdasarkan kuesioner deteksi dini anemia. Uji hubungan menggunakan 

uji Chi-Square. Hasil penelitian menunjukkan responden yang tidak terbiasa 

makan pagi 83,6%, asupan protein kurang 70,0%, dan kejadian suspek anemia 

sebesar 34,5%. Ada hubungan kebiasaan makan pagi (p= 0,022) dan tidak ada 

hubungan asupan protein (p= 0,484) dengan kejadian suspek anemia. Terbiasa 

makan pagi dan asupan protein yang cukup merupakan faktor protektif terhadap 

kejadian suspek anemia (RP= 0,284; CI= 0,075-1,075); (RP= 0,824; CI= 0,484-

1,403). Ada hubungan kebiasaan makan pagi dengan kejadian suspek anemia dan 

tidak ada hubungan asupan protein dengan kejadian suspek anemia. Berdasarkan 

penelitian yang telah dilakukan, diharapkan peneliti selanjutnya dapat 

membandingkan efektifitas kuesioner penelitian dalam mendeteksi anemia dengan 

cara melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin. 

Kata Kunci : Asupan Protein, Kebiasaan Makan Pagi, Remaja Putri, Suspek 

Anemia 
 

Abstract  

Anemia is most susceptible to occur in adolescent girls and it has a strong impact 

on health during the reproductive period. The global prevalence of anemia in 

adolescents is 29.4%. One of the factors that caused anemia is not used to 

breakfast which will lead to a lack of nutrient intake, and a lack of protein intake 

which will inhibit the transport of iron and cause low hemoglobin levels. This 

study aimed to find out the correlation between breakfast habits and protein intake 

with the suspected cases of anemia in adolescent girls in Sukoharjo district. This 

study used an analytic observational study with a cross-sectional approach on 110 

respondents from 3 SMPN in Sukoharjo who had met the study inclusion criteria. 
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The sampling was selected by multistage sampling. The data of breakfast habits 

were obtained by recall 24 hours for 7 consecutive days, the data of protein intake 

with semi-quantitative FFQ (SQ-FFQ), and the suspected cases data of anemia 

based on the early detection questionnaire of anemia signs. Data were analyzed 

using the Chi-Square test. The results showed that 83.6% of girls who were not 

used to breakfast, 70.0% of girls with less protein intake, and 34.5% of girls who 

had suspected anemia. There was a correlation between breakfast habits (p= 

0.022) and there was no correlation between protein intake (p= 0.484) and the 

suspected cases of anemia. Getting used to breakfast and adequate protein intake 

are protective factors of the suspected cases of anemia (RP= 0.284; CI= 0.075-

1.075); (RP= 0.824; CI= 0.484-1.403). There was a correlation between breakfast 

habits and the suspected cases of anemia and there was no correlation between 

protein intake and the suspected cases of anemia. Based on this research, it is 

hoped that further researchers can compare the effectiveness of research 

questionnaires in detecting anemia by checking hemoglobin levels. 

Keywords: Adolescent Girls, Breakfast Habits, Protein Intake, Suspected Anemia  

 

1. PENDAHULUAN 

Anemia merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang paling 

umum dan sulit ditangani. Secara global, diperkirakan sebanyak dua miliar 

orang di dunia mengalami anemia (WHO, 2015). Kejadian anemia paling 

rentan terjadi pada remaja putri dan memiliki dampak yang kuat terhadap 

kesehatan selama masa reproduksinya (Georgieff, 2011).  

World Health Organization (WHO) melaporkan prevalensi anemia 

secara global pada remaja sebanyak 29,4% (WHO, 2015). Hassan, et al. 

(2017) dalam penelitiannya melaporkan bahwa sebanyak 68,8% remaja 

putri usia 13-19 tahun di Lahore, Pakistan mengalami anemia. Di 

Indonesia, menurut data Riskesdas (2018), terdapat 26,8% kejadian 

anemia pada usia 5-14 tahun dan 32% kejadian anemia pada usia 15-24 

tahun. Hasil survey yang dilakukan oleh Kemenkes (2013), prevalensi 

anemia pada remaja di Jawa Tengah tergolong tinggi yaitu sebesar 30,4%. 

Dampak dari anemia yaitu dapat menurunkan konsentrasi, memori, 

dan kinerja otak pada remaja, terhambatnya pertumbuhan fisik dan 

menstruasi pertama (menarche), menurunnya kekebalan tubuh dan prestasi 

belajar. Anemia juga dapat menginterupsi kehamilan, yaitu meningkatkan 
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morbiditas dan mortalitas ibu dan janin, berat bayi lahir rendah (BBLR), 

serta meningkatkan angka kematian pada bayi (WHO, 2011). Anemia pada 

remaja juga dapat menyebabkan menurunnya perilaku motorik, kognitif 

maupun sosio-emosional dan risiko jangka panjangnya dapat 

mempengaruhi fungsi otak seperti menurunnya prestasi belajar (Georgieff, 

2011). 

Remaja putri berisiko tinggi mengalami anemia karena terjadi 

kekurangan asupan nutrisi, peningkatan kebutuhan zat besi selama masa 

remaja, serta banyaknya kehilangan darah saat menstruasi (Kumari, et al., 

2017). Tanda dan gejala dari anemia yang sering terjadi seperti pucat, 

lelah, lemah, pusing, mudah sesak napas saat beraktivitas, serta jantung 

berdebar cepat (Bhattacharya & Misra, 2017). 

Anemia dapat ditetapkan dengan pemeriksaan penunjang seperti 

pemeriksaan darah, tetapi apabila pemeriksaan tersebut tidak 

memungkinkan untuk dilakukan, maka dapat dilakukan cara lain yaitu 

dengan kuesioner deteksi dini tanda-tanda anemia. Cara tersebut tidak 

dapat menunjukkan secara pasti status anemia, sehingga hanya diberikan 

status sebatas suspek anemia saja (Djatmika, 2021). 

Salah satu faktor penyebab terjadinya anemia adalah kebiasaan 

makan pagi. Sekolah pagi akan menyebabkan siswa sering melewatkan 

makan pagi dengan alasan tidak cukup waktu. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Lentini & Marawati (2014) pada siswi SMK/SMA di 

Surakarta, sebanyak 47,5% siswi tidak terbiasa makan pagi. Tidak terbiasa 

makan pagi dapat menyebabkan kemampuan untuk berkonsentrasi dalam 

pelajaran menurun karena asupan zat gizi tubuh kurang dan juga dapat 

berpengaruh pada tingkat kadar hemoglobin. Kadar hemoglobin yang 

rendah disebabkan karena asupan zat gizi khususnya zat besi yang tidak 

mencukupi kebutuhan, sehingga cadangan zat besi yang berfungsi dalam 

pembentukan hemoglobin dalam tubuh juga berkurang (Banowati & 

Adiyaksa, 2017).  
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Hasil penelitian yang dilakukan Jalambo, et al. (2018) pada remaja 

putri usia 15-19 tahun menunjukkan hubungan yang signifikan antara 

kejadian anemia dengan kebiasaan makan pagi. Kesimpulan tersebut juga 

sejalan dengan penelitian Shill, et al. (2014) pada mahasiswa di 

Bangladesh. Penelitian Kalsum & Halim (2016) juga mengemukakan 

bahwa remaja yang tidak terbiasa makan pagi 60% lebih berisiko 

mengalami anemia.  

Salah satu zat gizi penting yang berkaitan dengan zat besi dan tidak 

akan terpenuhi kebutuhannya apabila melewatkan makan pagi adalah 

protein. Salah satu dari fungsi protein adalah membuat sel-sel darah, 

seperti eritrosit dan hemoglobin, serta juga bisa sebagai alat pengangkut 

zat besi dalam tubuh. Apabila asupan protein tubuh tidak mencukupi, 

maka akan menghambat pengangkutan zat besi dan menyebabkan 

kekurangan zat besi, sehingga fungsi zat besi sebagai pembentuk 

hemoglobin dalam tubuh akan terganggu (Gallagher, 2008). Menurut AKG 

(2019), kebutuhan protein pada laki-laki usia 13-15 tahun adalah 70 

gram/hari, sedangkan pada perempuan usia 13-15 tahun sebesar 65 

gram/hari (Permenkes, 2019). 

Penelitian yang dilakukan Aritonang dan Siagian (2017) pada siswa 

sekolah dasar menunjukkan bahwa ada hubungan yang bermakna antara 

asupan protein dengan kejadian anemia. Hal ini didukung dengan 

penelitian Purba, et al. (2019) pada remaja putri di Sulawesi Selatan yang 

menyatakan hasil yang sama.  

Hasil penelitian Rizki (2017) pada remaja putri SMP di Sukoharjo 

menunjukkan bahwa sebanyak 55,4% remaja mengalami anemia. 

Djatmika (2021) dalam penelitiannya yang dilakukan pada 626 remaja 

putri di Kabupaten Sukoharjo juga menunjukkan bahwa sebanyak 37,53% 

remaja putri mengalami suspek anemia. Berdasarkan hasil penelitian Rizki 

(2017) dan Djatmika (2021) tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang “Hubungan Kebiasaan Makan Pagi dan 
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Asupan Protein dengan Kejadian Suspek Anemia pada Remaja Putri di 

Kabupaten Sukoharjo”. 

2. METODE 

Rancangan penelitian yang digunakan adalah observasional analitik 

dengan pendekatan cross-sectional, yaitu pengambilan data variabel bebas 

dan variabel terikat yang dilakukan dalam satu waktu yang bersamaan. 

Lokasi penelitian dilakukan di 3 SMP Negeri di wilayah Kabupaten 

Sukoharjo, Jawa Tengah. Lokasi penelitian yang dipilih yaitu sekolah 

negeri dan di wilayah perkotaan agar populasi lebih homogen. 

Pengambilan data dilakukan secara online.  

Jumlah sampel penelitian didapatkan dari perhitungan sampel 

menggunakan rumus besar sampel penelitian cross-sectional dan 

didapatkan jumlah sampel minimal 90 remaja putri. Teknik pengambilan 

sampel pada penelitian ini dilakukan dengan cara multistage sampling. 

Tahap 1 menggunakan metode simple random sampling untuk menentukan 

tempat penelitian. Tahap 2 menggunakan metode simple random sampling 

untuk menentukan subjek penelitian berdasarkan tempat penelitian, dengan 

kriteria inklusi sampel yaitu siswi putri dalam keadaan sehat, tidak sedang 

menjalani diet, dan tidak memiliki alergi terhadap makanan tertentu.  

Kebiasaan makan pagi dalam penelitian ini adalah makanan dan 

minuman yang dikonsumsi antara bangun tidur hingga pukul 9 pagi dan 

memenuhi 25% kebutuhan energi sehari. Kebiasaan makan pagi diperoleh 

melalui wawancara dengan food recall 24 jam selama 7 hari berturut-turut. 

Kebiasaan makan pagi menurut Puspitasari & Choirun (2018) 

dikategorikan menjadi dua yaitu, terbiasa makan pagi (≥ 4 kali dalam 

seminggu) dan tidak terbiasa makan pagi (< 4 kali dalam seminggu). 

Kriteria jumlah kalori untuk bisa dikatakan makan pagi yaitu memenuhi 

25% dari AKG 2019 usia 13-15 tahun yaitu 512,5 kkal (Khomsan, 2010). 

Asupan protein dalam penelitian ini adalah rata-rata asupan protein yang 

terdapat dalam makanan dan minuman yang diukur dengan metode FFQ 

semi kuantitatif selama tiga bulan terakhir dalam satuan gr/hari. Asupan 
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protein menurut Angka Kecukupan Gizi (2019) pada remaja usia 13-15 

tahun yaitu 65 gr/hari, dengan kategori asupan protein kurang jika < 65 gr/ 

hari dan asupan protein cukup jika ≥ 65 gr/ hari. Suspek anemia pada 

penelitian ini merupakan responden yang diduga mengalami anemia akibat 

merasakan gejala anemia yang diukur dengan kuesioner deteksi dini tanda-

tanda anemia. Responden dikatakan suspek anemia jika skor ≥ 15,15, dan 

dikatakan non-suspek anemia jika skor < 15,15. 

Analisis data dilakukan dengan program SPSS versi 20. Analisis 

univariat dilakukan untuk mendeskripsikan setiap variabel, yaitu kebiasaan 

makan pagi, asupan protein, dan kejadian suspek anemia. Analisis bivariat 

dilakukan dengan uji Chi Square untuk mengetahui hubungan antara 

kebiasaan makan pagi dan asupan protein dengan kejadian suspek anemia. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Gambaran Umum Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di tiga sekolah yaitu SMP Negeri 2 

Sukoharjo, SMP Negeri 5 Sukoharjo, dan SMP Negeri 7 Sukoharjo, 

Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Tempat penelitian ini dipilih 

berdasarkan hasil sampling pada tujuh SMP Negeri di perkotaan 

Sukoharjo. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi di SMP 

Negeri 2 Sukoharjo, SMP Negeri 5 Sukoharjo, dan SMP Negeri 7 

Sukoharjo, dengan jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 90 responden.  

SMP Negeri 2 Sukoharjo, SMP Negeri 5 Sukoharjo, dan SMP 

Negeri 7 Sukoharjo memiliki beberapa ruang, seperti ruang kelas, ruang 

guru, ruang bimbingan konseling, ruang tata usaha, masjid, laboratorium, 

perpustakaan, UKS, kantin sekolah, dan lain-lain. Pada kantin sekolah 

menjual berbagai macam makanan dan minuman, baik makanan berat 

maupun makanan ringan. Selain pada kantin sekolah, terdapat penjual 

jajanan lainnya di luar atau di sekitar sekolah. Hal ini tidak menutup 

kemungkinan bahwa banyak siswa sering membeli dan mengkonsumsi 

makanan dan minuman di luar area sekolah. 
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Selama pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar dilakukan 

secara daring (dalam jaringan), namun siswa tetap diminta datang ke 

sekolah untuk mengumpulkan tugas atau kegiatan lain dengan tetap 

mematuhi protokol kesehatan. Terdapat beberapa kegiatan siswa yang 

dilakukan sebelum pandemi yaitu seperti upacara bendera, pengajian hari 

Jum‟at, kerja bakti, pesantren ramadhan, dan lain-lain. 

3.2 Karakteristik Umum Responden  

Karakteristik umum responden digunakan untuk menggambarkan 

beberapa gambaran dari responden yaitu berdasarkan usia, pendidikan Ibu, 

dan pendapatan keluarga. Karakteristik umum responden dapat dilihat 

pada Tabel 1 

Tabel 1.  

Gambaran Umum Responden 

Variabel  Frekuensi Persentase (%) 

Usia:   

13 tahun 45 40,9 

14 tahun 55 50,0 

15 tahun 10 9,1 

Pendidikan Ibu:   

Tidak tamat SD/MI 2 1,8 

SD 5 4,5 

SMP 12 10,9 

SMA 75 68,2 

PT 16 14,5 

Pendapatan Keluarga 

(Rp): 

  

<1.500.000 12 10,9 

1.500.000-2.500.000 31 28,2 

2.500.000-3.500.000 46 41,8 

>3.500.000 21 19,1 

 

3.2.1 Karakteristik Responden berdasarkan Usia 

Penelitian dilakukan pada 110 remaja putri dengan rentang usia 

13 sampai 15 tahun yang sudah mengalami menstruasi, tidak sedang 

menjalani diet, dan tidak memiliki alergi atau pantangan terhadap 

makanan. Remaja putri dipilih sebagai responden penelitian 

dikarenakan remaja putri berisiko tinggi mengalami anemia karena 
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pada remaja putri terjadi percepatan kebutuhan zat besi, rendahnya 

asupan zat besi, serta rentang terjadi infeksi dan cacingan (WHO, 

2011). Tabel 1 menunjukkan bahwa remaja putri yang paling banyak 

adalah yang berusia 14 tahun (50,0%) dan yang paling sedikit yaitu 

yang berusia 15 tahun (9,1%). 

3.2.2 Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Ibu 

Pendidikan ibu sangat penting dalam rumah tangga karena akan 

mempengaruhi pengetahuan ibu tentang gizi, dan ibu biasanya 

bertanggung jawab atas penyediaan dan penyiapan makanan dalam 

rumah tangga, sehingga pengetahuan ibu tentang gizi dapat 

mempengaruhi kesehatan dan status gizi keluarga (Fasola, et al., 2018; 

Shaluhiyah, et al., 2020). Tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar 

ibu responden berpendidikan terakhir tingkat atas atau lulusan SMA 

yaitu sebanyak 75 orang (68,2%), dan pendidikan ibu yang paling 

sedikit yaitu tidak tamat SD/MI yaitu sebanyak 2 orang (1,8%). 

3.2.3 Karakteristik Responden berdasarkan Pendapatan Keluarga 

Pendapatan keluarga diambil berdasarkan pendapatan ayah dan 

ibu responden selama satu bulan. Jumlah pendapatan keluarga 

dipengaruhi oleh pekerjaan ayah dan ibu. Tingkat pendapatan keluarga 

yang rendah dapat menyebabkan menurunnya kemampuan daya beli 

keluarga terhadap makanan, sehingga akan mempengaruhi tingkat 

ketahanan pangan keluarga (Raharja, et al., 2019). Pada Tabel 1, 

pendapatan keluarga yang paling banyak adalah 2.500.000-3.500.000 

per bulan dengan total 46 keluarga (41,8%), sedangkan yang paling 

sedikit yaitu <1.500.000 per bulan dengan total 12 keluarga (10,9%).   

3.3 Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Kebiasaan Makan 

Pagi   

Kebiasaan makan pagi dilihat dari frekuensi makan pagi remaja 

putri selama satu minggu. Data kebiasaan makan pagi diperoleh dengan 

wawancara recall 24 jam yang lalu selama 7 hari. Recall 24 jam yang lalu 

yang dilakukan selama 7 hari tersebut diharapkan dapat menggambarkan 
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kebiasaan makan pada remaja putri. Kriteria disebut terbiasa makan pagi 

yaitu apabila asupan energi memenuhi 25% kebutuhan sehari dari Angka 

Kecukupan Gizi pada usia 13-15 tahun, dan dikonsumsi dari bangun tidur 

hingga pukul 9 pagi, serta dilakukan ≥ 4 kali dalam satu minggu 

(Khomsan, 2010; Puspitasari & Choirun, 2018). Distribusi frekuensi 

responden berdasarkan kebiasaan makan pagi dapat dilihat pada Tabel 2 

Tabel 2. 

Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Kebiasaan Makan Pagi 

Kebiasaan Makan Pagi Frekuensi Persentase (%) 

Terbiasa makan pagi  

(≥ 4 kali seminggu) 

18 16,4 

Tidak terbiasa makan pagi  

(< 4 kali seminggu) 

92 83,6 

Total  110 100,0 

Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar remaja putri tidak 

terbiasa makan pagi yaitu sebanyak 92 orang (83,6%), sedangkan yang 

terbiasa makan pagi hanya sebanyak 18 orang (16,4%). Hasil ini jauh lebih 

tinggi dibandingkan dari hasil penelitian Lentini & Margawati (2014) pada 

siswi SMK/SMA di Surakarta yaitu siswi yang tidak terbiasa makan pagi 

sebanyak 47,5%. Penelitian Kalsum & Halim (2016) pada siswa-siswi 

SMA di Jambi juga menunjukkan hasil yang sama-sama tinggi yaitu 

sebanyak 60% siswa tidak/jarang melakukan makan pagi. Berbeda dengan 

penelitian Cuadrado-Soto, et al. (2020) pada anak dan remaja di Spanyol 

yang menunjukkan bahwa sebanyak 93,4% anak melakukan makan pagi 

dengan rutin.  

 Rata-rata asupan kalori saat makan pagi pada remaja putri adalah 

sebesar 369.7±98.96 kkal dengan asupan kalori yang dianjurkan yaitu 25% 

dari Angka Kecukupan Gizi (2019) pada remaja usia 13-15 tahun yaitu 

512.5 kkal, sehingga asupan kalori saat makan pagi pada remaja putri 

termasuk dalam kategori kurang atau tidak memenuhi kriteria makan pagi.  

Hasil wawancara dari beberapa remaja putri mengenai alasan 

mengapa tidak terbiasa makan pagi menunjukkan bahwa remaja putri 

belum ada keinginan untuk makan ketika pagi, tidak terbiasa makan pagi 
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dari kecil, lupa, makan pagi membuat sakit perut, makanan belum tersedia, 

dan lain-lain. Selain itu, remaja putri banyak yang melakukan makan pagi 

namun diatas pukul 9 pagi atau makan pagi dengan porsi sedikit sehingga 

asupan kalori belum mencukupi kriteria makan pagi. Hal tersebut yang 

menyebabkan tingginya remaja putri yang tidak terbiasa makan pagi. 

3.4 Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Asupan Protein 

Data asupan protein diperoleh dari pengisian Semi-Quantitative 

Food Frequency Questionnaire (SQ-FFQ) dalam waktu tiga bulan 

terakhir, kemudian dikelompokkan berdasarkan Angka Kecukupan Gizi 

tahun 2019 pada usia 13-15 tahun. Distribusi frekuensi responden 

berdasarkan asupan protein dapat dilihat pada Tabel 3 

Tabel 3.   

Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Asupan Protein 

Asupan Protein Frekuensi Persentase (%) 

Kurang (< 65 gr/hari) 77 70,0 

Cukup (≥ 65 gr/hari) 33 30,0 

Total 110 100,0 

Tabel 3 menunjukkan bahwa sebagian besar remaja putri tidak 

memiliki asupan protein yang kurang (<65 gr/hari) yaitu sebanyak 77 

orang (70,0%), sedangkan yang memiliki asupan protein yang cukup (≥ 65 

gr/hari) sebanyak 33 orang (30,0%). Asupan protein yang kurang ini lebih 

tinggi dibandingkan dari hasil penelitian Sholicha & Muniroh (2019) pada 

remaja putri SMA di Gresik yaitu sebanyak 56,5% remaja putri memiliki 

asupan protein kategori kurang. Penelitian Lewa (2016) pada remaja putri 

di Palu menunjukkan hasil yang lebih tinggi pada asupan protein kategori 

kurang yaitu sebesar 96,0%.  

Rata-rata asupan protein harian remaja putri adalah sebesar 

53.53±23.94 mg dengan asupan protein yang dianjurkan menurut Angka 

Kecukupan Gizi tahun 2019 pada usia 13-15 tahun yaitu sebesar 65 

gr/hari, sehingga asupan protein pada remaja putri termasuk dalam 

kategori kurang. Rata-rata asupan protein pada remaja putri di Kabupaten 
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Sukoharjo lebih tinggi dibandingkan dengan hasil penelitian Sholicha & 

Muniroh (2019) yaitu rata-rata asupan protein pada remaja putri sebesar 

43.9±32.1 gr/hari.  

Asupan protein kategori kurang disebabkan karena banyak remaja 

putri yang kurang mengkonsumsi protein hewani, baik dari segi frekuensi, 

variasi, maupun jumlah porsi daripada mengonsumsi sumber protein 

nabati seperti tahu dan tempe. Sumber protein hewani yang dimaksud 

yaitu seperti daging, unggas, telur, ikan, dan lain-lain.  

3.5 Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Kejadian Suspek 

Anemia 

Data kejadian suspek anemia diperoleh berdasarkan kuesioner 

deteksi dini tanda-tanda anemia dengan skor kategori yang telah 

ditetapkan. Beberapa poin pertanyaan dalam kuesioner deteksi dini tanda-

tanda anemia seperti riwayat penyakit, gejala klinis yang terlihat dan 

dirasakan responden, serta riwayat menstruasi. Distribusi frekuensi 

responden berdasarkan kejadian suspek anemia dapat dilihat pada Tabel 4 

Tabel 4.   

Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Kejadian Suspek Anemia 

Kejadian Suspek Anemia Frekuensi Persentase (%) 

Suspek Anemia  

(skor ≥ 15,15) 

38 34,5 

Non Suspek Anemia (skor <15,15) 72 65,5 

Total  110 100,0 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian besar remaja putri non suspek 

anemia sebanyak 72 orang (65,5%), sedangkan remaja putri yang 

mengalami suspek anemia sebanyak 38 orang (34,5%). Hasil kejadian 

suspek anemia pada remaja putri di Kabupaten Sukoharjo ini lebih rendah 

jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh 

Djatmika (2021), yaitu dengan hasil kejadian suspek anemia pada 626 

remaja putri di Kabupaten Sukoharjo sebanyak 37,53%. Penelitian Ghaffar 

& Waqar (2018) pada mahasiswi di Pakistan menunjukkan hasil yang 

lebih tinggi yaitu sebanyak 61% mahasiswi mengalami kejadian anemia. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Al-Alimi, et al. (2018) di Yaman 

menunjukkan hasil yang lebih rendah yaitu sebanyak 30,4% mengalami 

kejadian anemia.  

Rata-rata skor kejadian suspek anemia defisiensi pada remaja putri di 

Kabupaten Sukoharjo adalah 14.36±2.85, sehingga hasil tersebut termasuk 

dalam kategori non suspek anemia. Rata-rata skor kejadian suspek anemia 

ini lebih kecil dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan 

oleh Djatmika (2021) di Kabupaten Sukoharjo yaitu dengan hasil rata-rata 

skor 15,15.  

3.6 Hubungan Kebiasaan Makan Pagi dengan Kejadian Suspek 

Anemia 

Makan pagi merupakan aktivitas makan dan minum mulai dari 

bangun tidur sampai sebelum pukul 9 pagi. Secara umum, makan pagi 

berguna untuk memenuhi kebutuhan zat gizi yang digunakan untuk 

melakukan aktivitas, berpikir, dan bekerja dengan baik dan optimal. Bagi 

anak sekolah, makan pagi dapat menambah fokus dalam belajar dan 

menjadikan otak lebih optimal dalam menangkap materi yang akan 

berpengaruh bagi prestasi belajar anak sekolah (Utama & Demu, 2021; 

Wahyuningsih, et al., 2021).  

Melewatkan makan pagi dapat menyebabkan kurangnya asupan zat 

besi sehingga cadangan zat besi dalam darah juga akan berkurang dan 

akan menyebabkan kadar hemoglobin rendah atau anemia (Banowati & 

Adhyaksa, 2017; Kalsum & Halim, 2016). Selain itu, tidak makan pagi 

juga akan berpengaruh pada anak sekolah, yaitu seperti dapat 

menyebabkan menurunnya konsentrasi belajar, menurunkan kemampuan 

berpikir, rendahnya prestasi akademik saat sekolah, menurunnya 

kemampuan dalam pemecahan masalah, berisiko meningkatkan berat 

badan atau status gizi, dan lain-lain (Fayet-Moore, et al., 2016; Taha & 

Rashed, 2017; Utama & Demu, 2021).  
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Berdasarkan analisis tabulasi silang antara kebiasaan makan pagi 

dengan kejadian suspek anemia, didapatkan hasil pada Tabel 5 

Tabel 5. 

Hubungan Kebiasaan Makan Pagi dengan Kejadian Suspek Anemia 

Kebiasaan 

Makan Pagi 

Suspek Anemia 

p-value 
RP 

(95% CI) 
Ya Tidak 

n % n % 

Terbiasa 

makan pagi 

2 11,1 16 88,9 

0,022 
0,284 

(0,075-1,075) Tidak 

terbiasa 

makan pagi 

36 39,1 56 60,9 

Hasil analisis uji Chi-Square pada hubungan kebiasaan makan pagi 

dengan kejadian suspek anemia menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

antara kebiasaan makan pagi dengan kejadian suspek anemia pada remaja 

putri di Kabupaten Sukoharjo (p-value <0,05). Hasil penelitian ini sejalan 

dengan hasil penelitian dari Jalambo, et al. (2018), Shill, et al. (2014), 

Kalsum & Halim (2016), dan Al-Alimi, et al. (2018) yang menyatakan 

bahwa kebiasaan makan pagi berhubungan dengan kejadian anemia pada 

remaja putri. Nilai RP menunjukkan hasil 0,284 (95% CI: 0,075-1,075), 

artinya remaja putri yang terbiasa makan pagi mampu menurunkan risiko 

mengalami kejadian suspek anemia 0,2 kali lebih besar dibandingkan 

dengan remaja putri yang tidak terbiasa makan pagi. Nilai RP <1, maka 

terbiasa makan pagi merupakan faktor protektif terhadap kejadian suspek 

anemia pada remaja putri. 

Masih banyak remaja putri di Kabupaten Sukoharjo yang tidak 

melakukan makan pagi yaitu mencapai 83,6%. Remaja putri melewatkan 

makan pagi karena memiliki pola makan yang kurang baik seperti tidak 

terbiasa makan pagi dari kecil, lupa, belum ada keinginan untuk makan 

ketika pagi, makan pagi membuat sakit perut, serta makanan belum 

tersedia.  

Makan pagi secara teratur dibarengi dengan konsumsi daging dan 

sayur/buah yang cukup secara signifikan mempengaruhi status zat besi 
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dalam tubuh. Seperti yang dijelaskan pada penelitian Al-Alimi, et al. 

(2018) yaitu mahasiswa yang melakukan makan pagi dengan teratur dan 

sering mengkonsumsi daging dan sayur/buah memiliki status zat besi yang 

lebih baik dibandingkan yang tidak makan pagi dan yang mengkonsumsi 

daging dan sayur/buah dengan porsi yang tidak mencukupi. Penelitian 

Shill, et al. (2014) juga menyebutkan bahwa makan pagi dengan 

kandungan tinggi zat besi dan menghindari makanan yang tidak sehat 

seperti junk food/cepat saji dapat bermanfaat dalam pencegahan anemia. 

Hal ini menunjukkan pentingnya makan pagi bagi tubuh serta 

pentingnya makan pagi dalam proses penyediaan zat besi. Makan pagi 

dilakukan dengan tujuan untuk mencapai kehidupan yang sehat, aktif dan 

bermanfaat (Fathonah & Sarwi, 2020). Pentingnya makan pagi juga telah 

disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu „Alaihi Wasallam melalui hadis 

riwayat dari Sa‟ad bin Abi Waqqash yang berbunyi 

الَ ِسْحش   َّ َم ُسنٌّ  ْْ ٍُ َرلَِك اْليَ ةً، لَْن يَُضشَّ َْ  َهْي حََصبََّح بَِسْبِع حََوَشاٍث َعْج

 “Barangsiapa mengkonsumsi tujuh butir kurma Ajwah pada 

pagi hari, maka pada hari itu ia tidak akan terkena racun 

maupun sihir” 

Makan pagi yang baik adalah yang mencakup sumber gizi lengkap 

yaitu karbohidrat, protein (nabati dan hewani), lemak, sayur dan buah, 

serta disesuaikan dengan jumlah porsi dan waktunya agar memenuhi 25% 

dari kebutuhan gizi sehari (Wahyuningsih, et al., 2021; Arisnawati & 

Zakiudin, 2018). Sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta‟ala pada 

Q.S An Nahl ayat 114  

ُ َحََلاًل َطيِّبًا  ا َسَصقَُكُن َّللاَّ ٌْخُْن إِيَّاٍُ حَْعبُُذّىَ فَُكلُْا ِهوَّ ِ إِْى ُك اْشُكُشّا ًِْعَوَج َّللاَّ َّ  

 "Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah 

diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, 

jika kamu hanya menyembah kepada-Nya” (Q.S An Nahl: 

114) 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta‟ala 

memerintahkan manusia untuk memakan makanan yang halal, baik, 
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bergizi dan berguna bagi tubuh serta selalu mensyukuri atas nikmat yang 

telah Allah Subhanahu Wa Ta‟ala diberikan. 

3.7 Hubungan Asupan Protein dengan Kejadian Suspek Anemia 

Protein merupakan zat gizi makro yang sangat penting bagi tubuh 

karena mengandung asam amino untuk mensintesis berbagai protein dan 

molekul yang mengandung nitrogen yang akan digunakan dalam 

kehidupan. Protein berperan sebagai enzim, hormon, transporter serta 

melindungi imunologi tubuh. Fungsi protein sebagai transporter salah 

satunya adalah protein hemoglobin dalam sel darah merah sebagai alat 

pengangkut oksigen dan karbon dioksida. Jika protein dalam tubuh 

kurang, maka akan menyebabkan terhambatnya pengangkutan zat besi dan 

akan menyebabkan defisiensi besi (Lewa, 2016; Gropper & Smith, 2013). 

Berdasarkan analisis tabulasi silang antara asupan protein dengan 

kejadian suspek anemia, didapatkan hasil pada Tabel 6 

Tabel 6.   

Hubungan Asupan Protein dengan Kejadian Suspek Anemia  

Asupan 

Protein 

Suspek Anemia 

p-value 
RP 

(95% CI) 
Ya Tidak 

n % n % 

Kurang  25 32.5 52 67.5 
0,484 

0,824 

(0,484-1,403) Cukup  13 39.4 20 60.6 

 

Hasil analisis uji Chi-Square pada hubungan asupan protein dengan 

kejadian suspek anemia menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 

kebiasaan asupan protein dengan kejadian suspek anemia pada remaja 

putri di Kabupaten Sukoharjo (p-value >0,05). Hasil ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Lewa (2016) dan Choiriyah (2015) yang 

juga menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara asupan protein dengan 

kejadian anemia. Berbeda dengan hasil penelitian dari Aritonang & 

Siagian (2017) dan Purba et. al. (2019), yaitu terdapat hubungan yang 

signifikan antara asupan protein dengan kejadian anemia. Nilai RP 

menunjukkan hasil 0,824 (95% CI: 0,484-1,403), artinya remaja putri 
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dengan asupan protein yang cukup mampu menurunkan risiko mengalami 

kejadian suspek anemia 0,8 kali lebih besar dibandingkan dengan remaja 

putri dengan asupan protein yang kurang. Nilai RP <1, maka asupan 

protein yang cukup merupakan faktor protektif terhadap kejadian suspek 

anemia pada remaja putri. 

Dalam penelitian ini, hasil menunjukkan tidak ada hubungan antara 

asupan protein dengan kejadian suspek anemia, hal ini disebabkan karena 

banyaknya faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya anemia, seperti 

asupan zat besi, asam folat, B12, infeksi, cacingan, lama menstruasi, 

kebiasaan makan pagi, kebiasaan minum teh, dan lain-lain. Penelitian yang 

dilakukan oleh Jalambo, et al. (2018) tentang analisis faktor resiko pada 

kejadian anemia menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 

antara kejadian anemia dengan kebiasaan makan pagi, kebiasaan minum 

teh dan kopi, kehilangan darah yang berlebih saat menstruasi, serta lama 

menstruasi.  

Penelitian oleh Roslie, et al. (2019) juga menyebutkan bahwa asupan 

zat besi berhubungan dengan kejadian anemia pada remaja putri. Asupan 

zat besi sangat berpengaruh terhadap kejadian anemia karena zat besi 

merupakan mineral yang berfungsi membantu proses pembentukan 

hemoglobin dalam tubuh. Kurangnya zat besi dalam tubuh akan 

mengakibatkan defisiensi besi dan juga menyebabkan terganggunya 

pengangkutan oksigen dalam darah, sehingga terjadi penurunan kadar 

hemoglobin dan hematokrit, dan akan menyebabkan anemia (Gropper & 

Smith, 2018).  

Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa masih banyak remaja putri 

di Kabupaten Sukoharjo yang memiliki asupan protein kategori kurang, 

yaitu mencapai 70,0%. Hal tersebut disebabkan karena banyak remaja 

putri yang lebih sering mengkonsumsi sumber protein nabati seperti tahu 

dan tempe daripada mengkonsumsi sumber protein hewani. Rendahnya 

konsumsi protein hewani dapat disebabkan karena rendahnya 

perekonomian keluarga Indonesia termasuk pendapatan keluarga yang 



17 
 

berakibat pada rendahnya kemampuan daya beli dan menurunnya kualitas 

sumber protein hewani yang dikonsumsi karena sumber protein hewani 

memiliki harga yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan protein 

hewani. Selain itu, tingkat konsumsi makanan termasuk sumber protein 

juga dapat dipengaruhi oleh harga, pendapatan keluarga, serta acuan 

terhadap apa yang akan dikonsumsi (Raharja, et al., 2019; Umaroh & 

Vianantia, 2018; Wahyuni, et al., 2016).  

Konsumsi sumber protein hewani yang kurang, baik dari segi 

frekuensi, variasi, maupun jumlah porsi menyebabkan kurangnya 

sumbangan protein bagi tubuh. Sumber protein hewani memiliki 

kandungan protein yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan protein 

nabati, sehingga protein hewani lebih besar menyumbangkan protein 

dibandingkan protein nabati. Makanan sumber protein hewani 

mengandung asam amino esensial yang lebih kompleks, sehingga sumber 

protein hewani lebih dianjurkan dibandingkan dengan protein nabati 

(Ernawati, et al., 2016; Wu, et al., 2014). Allah Subhanahu Wa Ta‟ala 

memerintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang merupakan sumber 

protein, khususnya protein hewani dalam Q.S An Nahl ayat 5 dan Q.S. 

Fatir ayat 12 

فُِع  َهٌََٰ َّ َن َخلَقََِا ۗ لَُكْن فِيَِا ِدْفء   ًَْعَٰ ٱْْلَ ٌَِْا حَأُْكلُْىَ َّ ِه َّ  

“Dan hewan ternak telah diciptakan-Nya, untuk kamu 

padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai 

manfaat, dan sebagiannya kamu makan”. (Q.S An Nahl: 5) 

َزا َُٰ َّ  َٗ َزا َعْزب  فَُشاث  َسۤاى ِغ  َشَشابُ َُٰ ِىِۖ  ِْٓ اْلبَْحشَٰ َها يَْسخَ ِهْي ُكلٍّ  َّ َّ ِهْلح  اَُجاج ۗ 

ا  ْْ اِخَش لِخَْبخَُغ َْ َِ َه حََشٓ اْلفُْلَك فِْي َّ ًََِا ۚ ْْ َى ِحْليَتً حَْلبَُس ْْ حَْسخَْخِشُج َّّ َى لَْحًوا طَِشيًّا  ْْ حَأُْكلُ

ىَ  ّْ لََعلَُّكْن حَْشُكُش َّ  َٖ  ِهْي فَْضلِ

“Dan tidak sama (antara) dua lautan; yang ini tawar, segar, 

sedap diminum dan yang lain asin lagi pahit. Dan dari 

(masing-masing lautan) itu kamu dapat memakan daging yang 

segar dan kamu dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu 

pakai, dan di sana kamu melihat kapal-kapal berlayar 

membelah laut agar kamu dapat mencari karunia-Nya dan 

agar kamu bersyukur”. (Q.S. Fatir: 12) 
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta‟ala 

memerintahkan untuk mengkonsumsi berbagai hewan ternak seperti 

unggas, kambing, domba, sapi, dan lain-lain, beserta olahannya seperti 

susu dan telur dan juga mengkonsumsi ikan, baik ikan air tawar maupun 

laut untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa remaja putri yang tidak terbiasa makan pagi sebesar 83,6%, 

sedangkan yang terbiasa makan pagi sebesar 16,4%. Remaja putri yang 

memiliki asupan protein kurang sebesar 70,0%, sedangkan yang memiliki 

asupan protein cukup sebesar 30,0%. Remaja putri yang mengalami 

suspek anemia sebesar 34,5%, sedangkan yang non suspek anemia sebesar 

65,5%. Terdapat hubungan antara kebiasaan makan pagi dengan kejadian 

suspek anemia pada remaja putri dan tidak terdapat hubungan antara 

asupan protein dengan kejadian suspek anemia pada remaja putri di 

Kabupaten Sukoharjo. 
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