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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anemia merupakan permasalahan kesehatan dunia bagi masyarakat 

negara berkembang dan maju yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia 

terutama pada remaja putri. Anemia defisiensi besi pada tahun 2002 dianggap 

menjadi salah satu faktor penyumbang terpenting masalah kesehatan di dunia 

(WHO, 2011). Menurut WHO (2020) penyebab anemia selain kekurangan zat 

besi seperti kekurangan vitamin A, B2, B6, B9, B12, C, D, E, tembaga dan seng. 

Prevalensi anemia di dunia pada remaja putri menurut WHO (2015) 

sebesar 29%. Menurut data Riskesdas tahun 2018 prevalensi anemia 

berdasarkan usia 5-14 tahun sebesar 26,8% dan usia 15-24 tahun sebesar 

32% (Kemenkes RI, 2018). Masalah anemia pada remaja di Jawa Tengah 

sesuai data Kemenkes RI (2013) dengan prevalensi sebesar 30,4%. 

Penelitian Rizki (2017) pada remaja putri SMP di Sukoharjo menunjukan 

bahwa sebanyak 55,4% remaja putri mengalami anemia. Secara umum, 50% 

kasus anemia disebabkan oleh kekurangan zat besi, namun proporsinya 

dapat bervariasi antar kelompok populasi dan kondisi daerah setempat (WHO, 

2011). 

Sebagian besar populasi anemia, disebabkan oleh kekurangan zat besi 

dan terjadi kerusakan yang relatif lama di penyimpanan besi. Laporan 

UNICEF/UNU/WHO/MI menunjukkan bahwa ada sekitar 2,5 kasus 

kekurangan zat besi untuk setiap kasus anemia. Lebih banyak remaja yang 

menderita kekurangan zat besi dengan efek buruknya pada kesehatan dan 

stamina tubuh. Defisiensi besi dan anemia defisiensi besi pada masa remaja 
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putri adalah masalah kesehatan masyarakat yang utama. Studi menunjukkan 

bahwa kejadian anemia pada remaja cenderung meningkat dengan 

bertambahnya usia dan sesuai dengan yang tertinggi percepatan 

pertumbuhan pada masa remaja. Prevalensi tertinggi adalah antara usia 12-

15 tahun saat remaja mencapai puncaknya. Lebih dari 50% anak perempuan 

dalam kelompok usia tersebut telah dilaporkan mengalami anemia (WHO, 

2011). 

Penyebab lain anemia pada remaja adalah asupan makanan yang 

rendah dan ketersediaan pangan yang kurang zat besi mengalami 

peningkatan yang signifikan. Kebiasaan konsumsi teh/kopi langsung setelah 

makan oleh remaja putri juga berkontribusi terhadap prevalensi anemia yaitu 

50% lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang tidak mengkonsumsi 

teh/kopi setelah makan yaitu 34%. Penelitian Alzaheb dan Al-Amer (2017) 

menunjukkan adanya hubungan antara kebiasaan minum teh dengan anemia 

pada remaja putri karena teh merupakan minuman yang sangat merugikan 

untuk simpanan besi dalam tubuh karena terdapat kandungan poliphenol yang 

tinggi sehingga menghambat penyerapan zat besi non heme. Penelitian lain 

yang dilakukan Jalambo et al. (2018) menyatakan bahwa remaja putri yang 

minum teh memiliki resiko mengalami anemia 1,05 kali dibandingkan dengan 

remaja putri yang tidak minum teh (95% CI: 1,01-1,07). 

Remaja putri rentan terhadap anemia karena setiap bulan mengalami 

menstruasi yang dapat menyebabkan kehilangan darah dalam tubuh, 

sehingga meningkatkan risiko anemia saat mereka menstruasi dan selama 

masa reproduksi. Remaja putri khususnya berisiko mengalami anemia karena 

kebutuhan zat besi untuk pertumbuhan serta peningkatan kehilangan zat besi 
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akibat menstruasi (WHO, 2017). Siklus menstruasi >35 hari pada remaja putri 

akan menurunkan kadar hemoglobin tubuh sehingga dapat menyebabkan 

anemia (Rigon et al., 2012). Hal ini sesuai dengan penelitian Warda dan 

Fayasari (2021) yang menyatakan bahwa remaja putri yang memiliki siklus 

menstruasi tidak normal memiliki resiko 2,537 kali mengalami anemia 

dibandingkan remaja putri yang memiliki siklus menstruasi baik (95% CI: 1,10-

5,85). 

Pemeriksaan anemia dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan 

hemoglobin, pemeriksaan eritrosit dan pemeriksaan feritin secara rutin. 

Suspek anemia merupakan status anemia yang belum pasti, namun diduga 

anemia. Parameter yang dapat dilihat dalam suspek anemia meliputi riwayat 

penyakit, riwayat gejala/tanda anemia, dan riwayat menstruasi. Hasil 

penelitian Djatmika (2021) dari 626 remaja putri di Kabupaten Sukoharjo 

sebesar 37,53% mengalami suspek anemia. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Hubungan Kebiasaan Minum Teh dan Siklus Menstruasi 

dengan Kejadian Suspek Anemia pada Remaja Putri di Kabupaten 

Sukoharjo”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: “Apakah terdapat hubungan kebiasaan 

minum teh dan siklus menstruasi dengan kejadian suspek anemia pada 

remaja putri di Kabupaten Sukoharjo”. 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan kebiasaan minum teh dan siklus menstruasi 

dengan kejadian suspek anemia pada remaja putri di Kabupaten 

Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus:  

a. Mendeskripsikan kebiasaan minum teh pada remaja putri di 

Kabupaten Sukoharjo. 

b. Mendeskripsikan siklus menstruasi pada remaja putri di Kabupaten 

Sukoharjo. 

c. Mendeskripsikan kejadian suspek anemia pada remaja putri di 

Kabupaten Sukoharjo. 

d. Menganalisis hubungan kebiasaan minum teh dengan kejadian 

suspek anemia pada remaja putri di Kabupaten Sukoharjo. 

e. Menganalisis hubungan siklus menstruasi dengan kejadian suspek 

anemia pada remaja putri di Kabupaten Sukoharjo. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Remaja Putri 

Penilaian tentang status suspek anemia memudahkan siswi untuk 

melakukan penilaian terhadap diri sendiri, apakah mengalami suspek 

anemia atau tidak. 

2. Bagi Institusi Sekolah  

Data tentang siswi yang mengalami status suspek anemia dapat dijadikan 

bahan untuk memberikan edukasi tentang anemia. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan tentang suspek anemia serta menjadi acuan bagi 

pengembangan kuesioner ini dalam penelitian atau uji diagnostik. 


