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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teoritis 

1. Remaja Putri 

a. Pengertian Remaja 

Remaja atau adolescence berasal dari Bahasa latin 

(adolescer) yang artinya tumbuh. Pada masa ini terjadi proses 

kehidupan menuju kematangan fisik dan perkembangan emosional 

antara anak-anak sebelum dewasa. Menurut WHO, remaja adalah 

penduduk dalam rentang usia 10 – 19 tahun, menurut Peraturan 

Menteri Kesehatan RI Nomor 25 tahun 2014, remaja adalah 

penduduk dalam rentang usia 10 – 18 tahun dan menurut Badan 

Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) rentang usia 

remaja adalah 10 – 24 tahun dan belum menikah (Kemenkes RI, 

2014). 

Masa remaja merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan 

perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis maupun 

intelektual. Sifat khas remaja mempunyai rasa keingintahuan yang 

besar, menukai petualangan dan tantangan serta cenderung berani 

menanggung risiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh 

pertimbangan yang matang (Kemenkes RI, 2014). 

b. Kebutuhan Gizi Remaja 

Pada tahap remaja dinyatakan dalam kecepatan 

pertumbuhan yang mencapai puncaknya, tingkah laku yang 

semakin mandiri, dan upaya untuk menunjukkan kemampuan 
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dalam menjalankan peranan orang dewasa. Dengan berbedanya 

laju pertumbuhan dan perkembangan seksual, kebutuhan gizi 

antara laki-laki dan perempuan mulai berbeda (Almatsier, 2011). 

Makanan yang dipilih dengan baik setiap hari akan memberikan 

semua zat gizi yang diperlukan untuk fungsi normal tubuh, 

sebaliknya makanan yang tidak dipilih dengan baik akan memberi 

dampak tubuh mengalami kekurangan gizi esensial tertentu 

(Pritasari dkk, 2017). 

Tabel 1. Angka Kecukupan Gizi Rata-Rata yang Dianjurkan 

(Per Orang per Hari) Berdasarkan Kemenkes Tahun 2019. 

Golongan 
Umur (tahun) 

 
E 

(Kkal) 
P (g) L (g) 

Kh 
(g) 

Fe 
(mg) 

Vit 
B12 

(mcg) 

Folat 
(mcg)  

Perempuan : 
10 – 12  1900 55 65 280 8 3,5 400 
13 – 15  2050 65 70 300 15 4 400 
16 – 18  2100 65 70 300 15 4 400 

Sumber : Kemenkes RI, 2019 

Asupan gizi yang inadekuat pada remaja dapat menyebabkan 

terhambatnya pertumbuhan dan perkembangan. Faktor-faktor yang 

berkaitan dengan rendahnya nutrisi di Negara berkembang di 

antaranya yaitu kondisi ekonomi yang rendah, kekurangan pangan, 

rendahnya pengetahuan mengenai asupan nutrisi, tingkat kualitas 

dan kuantitas makanan, dan sulitnya akses menuju layanan 

kesehatan dan nutrisi (Kurz & Johnson Welch, 1994 dalam Alam, 

dkk., 2010). Selain faktor-faktor tersebut, kebiasaan gaya hidup 

yang dilakukan oleh banyak remaja, seperti di antaranya pola 

makan yang kurang teratur, diet ketat, kebiasaan minum teh dan 

kopi serta frekuensi mengonsumsi makanan cepat saji yang tinggi 
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dapat mengarahkan kepada beberapa penyakit, salah satunya 

anemia (de Andrade Cairo, dkk. 2014). 

2. Anemia  

a. Pengertian Anemia 

Anemia merupakan keadaan jumlah eritrosit atau kadar Hb 

dalam darah kurang dari normal (<12 g %). Hal tersebut 

menyebabkan penurunan kemampuan Hb dan eritrosit membawa 

oksigen ke seluruh tubuh sehingga tubuh menjadi cepat lelah dan 

lemas (Susetyowati, 2016). Anemia gizi adalah suatu keadaan 

dengan kadar hemoglobin darah yang lebih rendah daripada 

normal sebagai akibat ketidakmampuan jaringan pembentuk sel 

darah merah dalam produksinya guna mempertahankan kadar 

hemoglobin pada tingkat normal. Anemia gizi sangat umum 

dijumpai di Indonesia dan dapat terjadi pada semua golongan umur, 

dimana keadaan kadar hemoglobin di dalam darah lebih rendah 

dari normal (Adriani, 2016). 

Batasan yang umum digunakan adalah kriteria WHO pada 

tahun 2011. Dinyatakan sebagai anemia bila terdapat nilai dengan 

kriteria sebagai berikut: 
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Tabel 2. Batasan Hemoglobin Darah 

Kelompok Non 

Anemia 
(g/dl) 

Anemia 

Ringan 
(g/dl) 

Anemia 

Sedang 
(g/dl) 

Anemia 

Berat 
(g/dl) 

Anak usia 12-14 

tahun 

≥12.0 11.0-11.9 8.0-10.9 <8.0 

Wanita tidak hamil 

(>15 tahun) 

≥12.0 11.0-11.9 8.0-10.9 <8.0 

Sumber: WHO (2011) 

b. Klasifikasi Anemia 

Klasifikasi dari anemia disampaikan Briawan (2012), 

menggolongkan anemia menjadi dua tipe, yaitu anemia gizi dan 

anemia non gizi dIbagi menjadi beberapa jenis yaitu: 

1) Anemia pernisiosa merupakan anemia yang disebabkan 

defisiensi vitamin B12 dalam darah  

2) Anemia defesiensi folat (asam folat) yang disebabkan defisiensi 

asam folat di dalam darah.  

3) Anemia defisiensi besi adalah anemia yang disebabkan 

defisiensi besi di dalam darah 

c. Etiologi Anemia 

Menurut Soebroto dalam Astustik dkk (2018), anemia 

merupakan suatu kumpulan gejala yang disebabkan oleh 

bermacam-macam penyebab. Selain disebabkan oleh defisiensi 

besi, kemungkinan dasar penyebab anemia diantaranya adalah 

penghancuran sel darah merah yang berlebihan dalam tubuh 

sebelum waktunya (hemolysis), kehilangan darah atau perdarahan 

kronik, produksi sel darah merah yang tidak optimal, gizi yang buruk 

misalnya pada gangguan penyerapan protein dan zat besi oleh 
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usus, gangguan pembentukan eritrosit oleh sumsum tulang 

belakang, kurangnya asupan vitamin C dan asam folat. 

d. Gejala Anemia 

Tanda dan gejala anemia secara umum menurut Briawan, 

2012 adalah: 

1) Cepat lelah  

2) Pucat ( kulit, bibir, gusi, mata, kulit kuku, dan telapak tangan)  

3) Jantung berdenyut kencang saat melakukan aktivitas ringan  

4) Nyeri dada  

5) Napas tersenggal/ pendek saat melakukan aktifitas ringan  

6) Pusing dan mata berkunang  

7) Cepat marah  

8) Tangan dan kaki dingin atau mati rasa 

e. Faktor Penyebab Anemia pada Remaja Putri 

Penyebab utama anemia pada wanita adalah asupan dan 

serapan zat besi yang tidak adekuat, yaitu dengan kebiasaan 

mengkonsumsi makanan yang dapat mengganggu penyerapan zat 

besi seperti teh secara bersamaan pada waktu makan. Faktor lain 

terjadinya anemia gizi besi pada remaja putri yaitu pengetahuan 

yang kurang tentang anemia, sikap yang tidak mendukung, 

pendidikan ibu maupun tingkat sosial ekonomi keluarga (Listiana, 

2016). 

Menurut Briawan (2012), pada umumnya anemia sering 

terjadi pada wanita dan remaja putri daripada pria hal ini di 

karenakan:  
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1) Wanita dan remaja putri pada umumnya lebih sering 

mengkonsumsi makanan nabati yang kandungan zat besinya 

sedikit dibandingkan dengan makanan hewani sehingga 

kebutuhan tubuh akan zat besi tidak terpenuhi. 

2) Remaja putri biasanya lebih ingin tampil langsing, sehingga 

membatasi asupan makanan.  

3) Setiap hari manusia kehilangan zat besi 0,6 mg di ekstraksi, 

khususnya melalui feses.  

4) Remaja putri mengalami haid setiap bulan, dimana kehilangan 

zat besi ±1.3 mg per hari, sehingga kebutuhan zat besi lebih 

banyak dari pada pria. 

f. Dampak Anemia bagi Remaja Putri 

Remaja putri yang menderita anemia akan memberikan 

kontribusi negatif bila hamil pada usia remaja ataupun saat dewasa, 

yaitu dapat menyebabkan kelahiran bayi dengan berat badan lahir 

rendah, perdarahan, kesakitan bahkan kematian pada ibu dan bayi 

(WHO, 2011). Menurut Poltekes Depkes dalam Listiana (2016), 

dampak anemia gizi besi pada remaja adalah menurunnya 

produktivitas kerja ataupun kemampuan akademis di sekolah, 

karena tidak adanya gairah belajar dan konsentrasi belajar. Anemia 

gizi besi juga dapat mengganggu pertumbuhan dimana tinggi dan 

berat badan menjadi tidak sempurna, menurunkan daya tahan 

tubuh sehingga mudah terserang penyakit. Selain itu anemia juga 

dapat menyebabkan terganggunya beberapa fungsi fisiologis 

dalam tubuh, yaitu antara lain gangguan kognitif yang 
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mempengaruhi rentang perhatian, kepandaian, dan fungsi persepsi 

sensori penderitanya (Gonote dkk, 2018).  

3. Sarapan Pagi 

a. Pengertian Sarapan Pagi 

Sarapan pagi termasuk dalam Pedoman Gizi Seimbang 

Tahun 2014 pada pesan ke enam. Sarapan pagi bagi anak usia 

sekolah sangatlah penting, karena waktu sekolah adalah penuh 

aktivitas yang membutuhkan energi dan kalori yang cukup besar. 

Untuk sarapan pagi harus memenuhi sebanyak ¼ kalori dalam 

sehari (Depkes RI, 2012). Kementerian Kesehatan RI (2014) 

menjelaskan bahwa sarapan adalah kegiatan makan dan minum 

yang dilakukan antara bangun pagi sampai jam 9 untuk memenuhi 

sebagian kebutuhan gizi harian (15-30% kebutuhan gizi) dalam 

rangka mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. 

Sarapan sehat terdiri dari makanan dan minuman yang 

sesuai dengan Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS), yaitu 

terdiri dari protein hewani, protein nabati, karbohidrat, sayur, dan 

buah (Hardiansyah, 2012). Anak yang meninggalkan sarapan 

dapat mempengaruhi kinerja otak dimana sarapan memiliki 

manfaat dalam memberi energi untuk otak agar dapat membantu 

meningkatkan daya ingat, meningkatkan konsentrasi belajar, dan 

mengurangi resiko anemia (Syahnur, 2012). 
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b. Manfaat Sarapan Pagi 

Menurut Depkes (2011), sarapan sangat penting diberikan 

kepada pelajar karena bukan sekedar pengganjal perut, tapi juga 

memberikan energi agar kita bisa beraktivitas dengan baik, otak 

bekerja lebih optimal dan tidak cepat mengantuk. Sarapan juga 

dapat mengembalikan fungsi metabolisme tubuh dan 

membiasakan sarapan akan membantu fokus dalam mengerjakan 

tugas. Penelitian menunjukkan bahwa sarapan berhubungan erat 

dengan kecerdasan mental, dalam artian sarapan memberikan nilai 

positif terhadap aktivitas otak, otak menjadi lebih cerdas, peka dan 

lebih mudah untuk berkonsentrasi. Hal ini secara tidak langsung 

akan mendatangkan pengaruh positif terhadap pelajar. Terdapat 

beberapa manfaat dari sarapan yaitu: 

1) Sarapan pagi dapat menyediakan karbohidrat yang siap 

digunakan untuk meningkatkan kadar gula darah. Dengan 11 

kadar gula darah yang terjamin normal, maka gairah dan 

konsentrasi kerja bisa lebih baik sehingga berdampak positif 

untuk meningkatkan produktifitas (Khomsan, 2010).  

2) Pada dasarnya sarapan pagi akan memberikan kontribusi 

penting akan beberapa zat gizi yang diperlukan tubuh seperti 

protein, lemak, vitamin dan mineral. Ketersediaan zat gizi ini 

bermanfaat untuk berfungsinya proses fisiologis dalam tubuh 

(Khomsan, 2010). 
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3) Sarapan pagi yang bergizi tinggi akan memberi lebih banyak 

energi pada anak dan akan membantu anak agar tetap terjaga 

pada jam sekolah di pagi hari (Santrock, 2011).  

4) Energi dalam sarapan memberikan zat gizi bagi otak terlebih 

untuk berkonsentrasi di sekolah (Arifin, 2015) 

Menurut Sari dkk (2012) dalam penelitiannya menyatakan 

bahwa makan di pagi hari memberikan manfaat, yaitu sebagai 

sumber energi dan zat gizi untuk melakukan aktivitas, mencegah 

sakit, dan memenuhi kebutuhan tubuh. 

c. Dampak Tidak Sarapan Pagi 

Anak-anak yang rutin melakukan sarapan mempunyai energi 

yang cukup untuk menerima pelajaran di sekolah daripada anak 

yang melewatkan sarapan. Anak yang melewatkan sarapan 

seringkali menunjukkan sikap lemas, pusing atau sampai pingsan 

(Kleinman, 2013). Akibat dari anak yang tidak sarapan pagi adalah 

menurunkan kemampuan kognisi, obesitas, menurunkan 

konsentrasi, sindrom metabolik, dan tubuh menjadi lemas. Anak 

yang tidak pernah sarapan akan kekurangan energi dalam 

beraktivitas, selain itu juga kurang berkonsentrasi, mudah lelah, 

dan mudah mengantuk (Asih dkk, 2017).  

d. Kualitas Sarapan Pagi 

Makan pagi yang berkualitas baik adalah makanan yang 

beragam dan susunan menu yang dikonsumsi seimbang yakni 50% 

dari total jumlah makanan setiap kali makan adalah sayur dan buah, 

dan 50% lagi adalah makanan pokok dan lauk pauk serta minuman 
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(Kemenkes, 2014). Kandungan gizi yang terkandung dalam menu 

sarapan dapat mencerminkan kualitas menu sarapan seseorang 

(Sinaga, 2012). 

Berdasarkan rekomendasi WHO, sarapan yang baik yang 

memenuhi kriteria antara lain sarapan yang menyuplai karbohidrat 

(55-65%), protein (12-15%), lemak (24-30%), vitamin dan mineral 

yang bisa diperoleh dari sayur atau buah (Almatsier, 2010). Contoh 

kualitas sarapan yang baik adalah nasi, roti, buah, sayur, dan susu 

sedangkan kualitas sarapan rendah adalah jajanan (nasi ketan 

abon, gorengan, dan lontong isi oncom/kentang), dan minuman 

(teh manis). Indikator sarapan sehat meliputi cukup energi, cukup 

protein, cukup karbohidrat kompleks, dan cukup lemak atau 

sarapan lengkap seperti nasi, lauk pauk, sayur, dan minuman. 

Apabila dapat memenuhi semua kriteria tersebut maka disebut 

sarapan sehat. Apabila hanya dapat memenuhi 3 kriteria disebut 

sarapan cukup sehat, jika hanya 1-2 kriteria disebut sarapan kurang 

sehat, dan sarapan tidak sehat jika tidak dapat memenuhi semua 

kriteria dan juga jenis menu sarapan lebih banyak diolah dengan 

teknik deep frying seperti ayam goreng, tempe goreng, tahu goreng, 

ikan tongkol goreng, bakwan dan tempe tepung goreng, selain itu 

sedikit mengonsumsi sayur dan buah sehingga menyebabkan 

asupan lemak berlebih dan asupan serat sangat rendah (Sari dkk, 

2012). 
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e. Faktor – Faktor Konsumsi Kualitas Sarapan Pagi 

Beberapa faktor yang mempengaruhi penggunaan kualitas 

sarapan pagi anak sekolah yaitu: 

1) Pengetahuan Gizi 

Pengetahuan gizi mempengaruhi dalam pemilihan bahan 

makanan untuk dikonsumsi. Pengetahuan gizi seseorang tinggi 

maka cenderung untuk memilih makanan yang lebih murah 

dengan nilai gizi yang tinggi. Peningkatan pengetahuan juga 

dimungkinkan karena terdapat kesadaran siswa setelah 

mendapatkan informasi dari berbagai media baik dari 

lingkungan sekolah, keluarga, atau dari masyarakat tempat 

anak-anak beraktivitas (Sofianita dkk, 2015). 

2) Ketersediaan Pangan 

Suatu upaya yang dilakukan untuk menjaga kualitas 

sarapan diantaranya dengan memberikan sarapan bagi anak 

dalam porsi yang sesuai atau dalam jumlah yang biasa dimakan 

anak dengan banyak pilihan makanan yang disukai oleh anak 

(Carr dan Kranz, 2012). 
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B. Kerangka Teori 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teori 

Sumber: Almatsier 2011, Arisman 2004, Carr dan Kranz 2012, & WHO 

dalam Silalahio 2016 

 

C. Kerangka Konsep 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep 

 

D. Hipotesis 

1. Ada perbedaan kualitas sarapan antara siswi suspect anemia dan non 

suspect anemia. 

1. Ketersediaan pangan 
rendah 

2. Pengetahuan gizi 
rendah 

3. Pengurangan 
konsumsi makanan 

1. Asupan zat gizi makro 
rendah 

2. Asupan zat gizi mikro 

rendah 

Kualitas Sarapan 

Pagi Rendah 

Anemia 

1. Penyakit infeksi (penyakit 
malaria, infeksi cacing, dls) 

2. Serapan Fe tidak adekuat 
3. Menstruasi 

Suspect Anemia 

Non suspect Anemia  

Kualitas Sarapan 


