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PERBEDAAN KUALITAS SARAPAN ANTARA SUSPECT ANEMIA DAN 

NON SUSPECT ANEMIA PADA SISWI SMP NEGERI DI KABUPATEN 

SUKOHARJO 

Abstrak 

Pendahuluan: Berdasarkan laporan hasil riskesdas prevalensi anemia pada tahun 

2013 sebanyak 37,1% dan meningkat pada tahun 2018 yaitu sebanyak 48,9%. Tahun 

2015 prevalensi anemia pada remaja putri di Kabupaten Sukoharjo sebesar 28,08%. 

Sebanyak 44,6% anak sekolah mengonsumsi sarapan berkualitas rendah. Anemia 

memiliki dampak menurunnya kemampuan dan konsentrasi belajar, meningkatkan 

resiko penyakit infeksi, dll. Salah satu faktor risiko terjadinya anemia adalah 

kurangnya beraneka ragam makanan yang dikonsumsi. Tujuan Penelitian: 

Mengetahui apakah terdapat perbedaan kualitas sarapan antara siswi suspect anemia 

dan non suspect anemia. Metode Penelitian: Penelitian ini bersifat observasional 

dengan rancangan penelitian cross sectional yang diambil dengan metode daring. 

Data status anemia diperoleh dengan cara pengisian kuesioner. Data kualitas sarapan 

diperoleh dengan cara recall 3x24 jam yang dilakukan via video call whatsapp. 

Subjek penelitian berjumlah 80 orang yang diambil secara proporsional random 

sampling. Uji statistik yang digunakan untuk menganalisis perbedaan adalah uji 

Chi-Square. Hasil: Hasil analisis Univariat pada status anemia dengan kategori 

suspect anemia sebanyak 36 orang (45,0%). Kualitas sarapan responden paling 

banyak yaitu termasuk dalam kategori kurang baik yaitu sebanyak 27 orang 

(33,8%). Hasil analisis Bivariat kualitas sarapan antara suspect anemia dan non 

suspect anemia (p=0,001). Kesimpulan: Ada perbedaan pada kualitas sarapan 

antara suspect anemia dan non suspect anemia pada siswi SMP Negeri di Kabupaten 

Sukoharjo. 

Kata Kunci: Status Anemia, Kualitas Sarapan, Siswi SMP. 

Abstract 

Background: According to the report of the RISKESDAS prevalence of anemia in 

2013 by 37.1% and it’s increased in 2018 as by 48.9%. In 2015, the prevalence of 

anemia in adolescent girls in Sukoharjo Regency was 28.08%. There are 44.6% of 

schoolchildren consume low quality breakfast. Anemia has an effect of diminished 

ability and learning concentration, increased risk of infection, etc. A risk factor for 

anemia is the lack of the great variety of foods consumed. Objective: This study 

aimed to determine the difference in breakfast between the suspect anemia student 

and non-suspect anemia. Research methodology: this study was observational 

study with cross sectionals design that study taken online. The status data of anemia 

was conducted by refilling questionnaires. Breakfast quality data was conducted by 

a 24-hour recall conducted via call WhatsApp video. The subjects of study 

numbered 80 people that was taken from proportionately random sampling. The 

statistical test used to analyze the difference was the chi-square test. Results: The 

results of Univariat analysis on anemia status with the category of suspect anemia 
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as many as 36 people (45.0%). The breakfast quality of respondents was in the poor 

category of 27 people (33.8%). The results of bivariate analysis of breakfast quality 

between suspect anemia and non-suspect anemia (p=0,001). Conclusion: There was 

a difference in breakfast quality between suspect anemia and non-suspect anemia of 

junior high school student in Sukoharjo Regency. 

Keywords: anemia status, breakfast quality, junior high school student 

1. PENDAHULUAN

Berdasarkan laporan hasil Riskesdas prevalensi anemia pada remaja putri pada

tahun 2013 yaitu sebanyak 37,1% dan meningkat pada tahun 2018 sebanyak 11,8% 

menjadi 48,9% (Kemenkes RI, 2018). Hasil survey pemeriksaan anemia pada tahun 

2015 oleh Bidang Promosi Gizi Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo prevalensi 

anemia pada remaja putri adalah sebesar 28,08% (Dinkes, 2015). Angka tersebut 

dikatakan masalah kesehatan masyarakat tingkat sedang karena termasuk dalam 

range 20,0 – 39,9%. Menurut Arisman (2004), anemia pada remaja memiliki 

dampak menurunnya kemampuan dan konsentrasi belajar, meningkatkan resiko 

penyakit infeksi yang berhubungan dengan menurunnya sistem imun serta dapat 

menghambat pertumbuhan fisik dan perkembangan otak. Anemia yang terjadi pada 

remaja putri bila tidak segera diatasi akan berdampak pada saat masa kehamilan 

nanti yaitu memiliki resiko mengalami keguguran, perdarahan saat melahirkan, 

serta melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah/BBLR (<2.500 gram). 

Anemia pada remaja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu 

asupan zat besi dan absorbsi yang rendah, penyakit malaria, infeksi cacing maupun 

infeksi lainnya, selain itu karena siklus menstruasi setiap bulannya (sholihah dkk, 

2019). Menurut Arisnawati dan Zakiudin (2018), faktor yang berpengaruh terhadap 

kejadian anemia antara lain social ekonomi dan demografi, pendidikan, jenis 

kelamin, umur, wilayah, dan gaya hidup seperti merokok, minum minuman keras, 

serta kebiasaan sarapan pagi. 

Berdasarkan Riskesdas (2013), sebanyak 16,9% – 50% anak usia sekolah dan 

remaja di Indonesia tidak terbiasa sarapan. Anak sekolah hanya sekedar 

mengonsumsi minuman saat sarapan (26,1%), seperti air putih, susu, atau teh dan 

sebanyak 44,6% mengonsumsi sarapan berkualitas rendah (Khalida, 2013). Data 
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tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan sarapan yang baik tidak diterapkan dengan 

baik oleh semua orang. 

Kehilangan glukosa darah saat pagi hari mempengaruhi aktivitas pekerjaan pagi 

hari (Leba dkk, 2019). Akibat dari tidak sarapan pagi adalah menurunkan 

kemampuan kognisi, obesitas, menurunkan konsentrasi, sindrom metabolik, dan 

tubuh menjadi lemas. Selain itu juga jika tidak pernah sarapan dapat menyebabkan 

mudah lelah dan mudah mengantuk (Asih dkk, 2017).  

Sarapan yang sehat harus memenuhi 2 hal, yaitu yang pertama asupan gizi 

sesuai dengan kebutuhan seseorang (15-30% dari kebutuhan harian) untuk 

mencegah resiko gizi lebih dan gizi kurang. Kedua pola konsumsi pangan yang 

aman dan memenuhi kebutuhan gizi seseorang yang terdiri dari makanan pokok, 

lauk pauk, sayur, buah dan minuman (Hardiansyah, 2013). 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). 

Berdasarkan uraian di atas mengenai kejadian anemia dan kualitas sarapan pada 

remaja di Jawa Tengah, maka peneliti tertarik untuk mengetahui dan menganalisis 

perbedaan kualitas sarapan antara siswi suspect anemia dan non suspect anemia 

pada siswi SMP di Kabupaten Sukoharjo. 

2. METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian Observasional Analitik, yaitu

penelitian yang menjelaskan suatu keadaan atau situasi. Peneliti ingin mencari 

perbedaan variabel kualitas sarapan dengan status anemia untuk menentukan ada 

tidaknya perbedaan antar variabel. Desain penelitian ini menggunakan desain studi 

cross sectional, karena variabel bebas (faktor resiko) dan variabel terikat (efek) 

pada waktu yang bersamaan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswi 

SMP di Kabupaten Sukoharjo. Pengambilan sampel menggunakan simple random 

sampling untuk menentukan sekolah dan menggunakan proporsional random 

sampling untuk mengetahui siswi yang diambil untuk subyek penelitian. 

Adapun kriteria dalam penelitian ini adalah subjek bersedia menjadi responden 

penelitian, subjek kelas VIII dan IX, subjek dalam keadaan sehat, subjek telah 
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mengalami menstruasi, subjek melakukan sarapan pagi, subjek tidak sedang diet 

vegetarian, subjek tidak sedang mengkonsumsi suplemen, dan subjek tidak 

mengalami kecacingan. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 80 orang. 

Pengumpulan data kualitas sarapan diperoleh dengan cara recall 3x24 jam yang 

dilakukan via video call whatsapp, sedangkan pada data status anemia diperoleh 

dengan cara pengisian kuesioner. Peneliti membuat kuesioner menggunakan google 

form yang kemudian akan disebarkan melalui via Whatsapp group responden. 

Kualitas sarapan dikategorikan menjadi 4 (baik, cukup baik, kurang baik, dan tidak 

baik) dan status anemia dikategorikan menjadi 2 (suspect anemia dan non suspect 

anemia). 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Usia Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah usia responden. Distribusi

frekuensi siswi SMP Negeri di Kabupaten Sukoharjo berdasarkan usia tertera pada 

tabel 1 berikut: 

Tabel 1. Distribusi Frekuensi Responden berdasarkan Usia 

Usia Jumlah Persentase (%) 

13 – 15 tahun 78 97,5 

16 – 18 tahun 2 2,5 

Total 80 100,0 

Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui bahwa usia responden dengan frekuensi 

paling banyak adalah responden dengan usia 14 tahun sebanyak 44 orang (55,0%), 

kemudian jumlah responden terbanyak kedua berusia 13 tahun sebanyak 28 orang 

(35,0%). Sedangkan responden dengan usia terendah yaitu berusia 16 tahun 

sebanyak 2 orang (2,5%). 

3.2 Status Anemia 

Suspect anemia merupakan seseorang yang diduga mengalami anemia akibat 

merasakan gejala yang diukur dengan kuesioner deteksi dini tanda-tanda anemia. 

Data status anemia diperoleh dengan pengisian kuesioner menggunakan google 
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form. Adapun distribusi suspect anemia dan non suspect anemia pada siswi SMP 

Negeri di Kabupaten Sukoharjo tertera pada Tabel 2 berikut: 

Tabel 2. Distribusi Status Anemia 

Status Anemia Jumlah Persentase (%) 

Suspect Anemia 36 45,0 

Non Suspect Anemia 44 55,0 

Total 80 100,0 

Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa responden dengan suspect anemia 

sebanyak 36 orang (45,0%), sedangkan responden dengan non suspect anemia 

sebanyak 44 orang (55,0%). 

Remaja putri merupakan kelompok yang memiliki risiko dan prevalensi anemia 

defisiensi besi cukup tinggi. Hal tersebut dikarenakan remaja putri normalnya 

mengalami siklus menstruasi setiap bulannya. Banyaknya darah yang dikeluarkan 

setiap bulan dapat memengaruhi kadar zat besi dan hemoglobin di dalam tubuh. 

Pertumbuhan dan perkembangan yang penting akan terjadi di masa remaja, 

sehingga kebutuhan gizinya pun akan meningkat. Pertumbuhan pubertas yang cepat 

dengan peningkatan tajam massa tubuh tanpa lemak, volume darah, dan sel darah 

merah, dimana peningkatan unsur-unsur tersebut akan membuat kebutuhan zat besi 

untuk myoglobin pada otot dan hemoglobin dalam darah menjadi lebih tinggi 

(Tesfaye, dkk., 2015). 

3.3 Kualitas Sarapan 

Sarapan pagi yang berkualitas baik adalah makanan yang beragam dan susunan 

menu yang dikonsumsi seimbang (Kemenkes, 2014). Kandungan gizi yang 

terkandung dalam menu sarapan dapat mencerminkan kualitas menu sarapan 

seseorang (Sinaga, 2012). Data kualitas sarapan diperoleh dengan recall 3 x 24 jam 

melalui video call maupun message by Whatsapp. Adapun distribusi kualitas 

sarapan pada siswi SMP Negeri di Kabupaten Sukoharjo tertera pada Tabel 4 

berikut:  
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Tabel 3. Kriteria Penilaian Kualitas Sarapan 

Kualitas Sarapan Kriteria penilaian 

Baik >3 jenis 

Cukup Baik 3 jenis 

Kurang Baik 1-2 jenis 

Tidak Baik 0 jenis 

Sumber: Sari dkk, 2012 

Tabel 4. Distribusi Kualitas Sarapan 

Kualitas Sarapan Jumlah Persentase (%) 

Baik 10 12,5 

Cukup Baik 25 31,2 

Kurang Baik 27 33,8 

Tidak Baik 18 22,5 

Total 80 100,0 

Sumber: Data Primer, 2021 

Berdasarkan Tabel 8 dapat diketahui bahwa paling banyak responden memiliki 

kualitas sarapan kurang baik, yaitu sebanyak 27 orang (33,8%), sedangkan 

responden yang paling sedikit memiliki kualitas sarapan baik sebanyak 10 orang 

(12,5%).  

Menurut Depkes sarapan adalah mengkonsumsi makanan yang dimakan pada 

waktu pagi hari sebelum berangkat atau melakukan kegiatan disekolah (Depkes, 

2001). Kualitas dan kuantitas sarapan perlu diperhatikan agar dapat memberikan 

kontribusi yang optimal terhadap tubuh. Memilih jenis makanan yang sehat dan 

bergizi dapat memenuhi kebutuhan gizi seseorang (Amsi dan Muhajirin, 2011). 

Sarapan berkualitas rendah/tidak baik yaitu dibawah 15% kecukupan gizi harian 

(Kemenkes, 2010).   

Dalam penelitian yang telah peneliti lakukan masih terdapat siswi yang 

memiliki kualitas sarapan baik yaitu sebanyak 12,5%. Hasil penelitian ini berbeda 
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dengan penelitian Sari dkk (2012) pada siswi remaja di Kabupaten Bogor yang 

menyatakan bahwa kualitas sarapan remaja putri termasuk dalam kategori tidak 

baik sebanyak 54,4% dan 0,0% dengan kualitas sarapan baik. 

3.4 Perbedaan Kualitas Sarapan antara Suspect Anemia dan Non Suspect 

Anemia 

Sarapan memiliki manfaat dalam memberi energi untuk otak agar dapat 

membantu meningkatkan daya ingat, meningkatkan konsentrasi belajar, dan 

mengurangi resiko anemia (Syahnur, 2012). Analisis bivariate untuk kualitas 

sarapan pada suspect anemia dan non suspect anemia diperoleh hasil yang dapat 

dilihat  pada Tabel 5 berikut: 

Tabel 5. Perbedaan Kualitas Sarapan antara Suspect Anemia dan Non 

Suspect Anemia 

Kualitas 

Sarapan 

Status Anemia 

Total  Asympt.sig 

(2-sided) 

Suspect 

Anemia 

Non 

Suspect 

Anemia 

N % n % n % 

Baik 3 30,0 7 70,0 10 100,0 

0,001 

Cukup 

Baik 
6 24,0 

19 76,0 
25 

100,0 

Kurang 

Baik 
12 4 4,4 

15 55,6 
27 

100,0 

Tidak 

Baik 
15 83,8 

3 16,7 
18 

100,0 

Total  36 45,0 44 55,0 80 100,0 

Sumber: Data SPSS yang diolah menggunakan metode chi-square, 2021 

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa dari 36 responden (45,0%) dengan 

suspect anemia, sebanyak 3 orang (30,0%) memiliki kualitas sarapan baik dan 

sebanyak 15  orang (83,8%) memiliki kualitas sarapan yang tidak baik. Responden 

dengan non suspect anemia sebanyak 44 responden (55,0%). Dari 44 responden 

tersebut terdapat 19 orang (76,0%) yang memiliki kualitas sarapan cukup baik, 

sedangkan sebanyak 3 orang (16,7%) memiliki kualitas sarapan tidak baik. 

Berdasarkan hasil uji statistic Chi Square menunjukkan nilai probability (p-value) 
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= 0,001 (p<0,05) yang artinya ada perbedaan yang signifikan antara status anemia 

dan kualitas sarapan. 

Sebagian besar responden hanya memenuhi 1-2 jenis seperti karbohidrat dan 

protein. Namun ada beberapa responden yang saat dilakukan recall hanya 

mengkonsumsi nasi dan mie goreng, sehingga hanya memenuhi kebutuhan 

karbohidratnya saja. Kejadian anemia dapat disebabkan oleh berbagai macam 

faktor meliputi asupan makanan sumber Fe yang kurang memadai, perdarahan 

patologis akibat penyakit malaria atau infeksi parasit seperti cacingan, serapan zat 

besi yang tidak adekuat, pengetahuan yang kurang tentang anemia, sikap yang tidak 

mendukung, serta pendidikan ibu maupun tingkat sosial ekonomi keluarga 

(Listiana, 2016). Faktor lainnya yang mempengaruhi anemia adalah sarapan. 

Sarapan termasuk ke dalam salah satu Tiga Belas Pesan Umum Gizi Seimbang 

(PUGS). Bagi anak sekolah, makan pagi dapat mempengaruhi kadar Hb dan 

memudahkan menyerap pelajaran sehingga meningkatkan prestasi belajar 

(Permaesih dkk, 2005).  

Menurut Hardiansyah (2013), perempuan dengan kualitas sarapan baik 

memiliki asupan zat gizi mikro yang relatif tinggi. Kualitas sarapan baik dapat 

dilihat dalam susunan menu makanan yang dikonsumsi. Keanekaragaman makanan 

dalam jumlah dan proporsi yang sesuai dapat dijumpai dalam susunan menu yang 

seimbang, sehingga dapat memenuhi kebutuhan gizi seseorang guna pemeliharaan 

dan perbaikan sel-sel tubuh dan proses kehidupan serta pertumbuhan dan 

perkembangan.  

Menurut Soetardjo (2011) remaja putri merupakan golongan umur yang sensitif 

terhadap perilaku makan. Golongan ini mulai menjaga penampilan tubuh 

diantaranya melalui pembatasan diet, termasuk tidak sarapan pagi. Penelitian yang 

dilakukan oleh Septiadewi dan Briawan (2010) menunjukkan sebanyak 30% remaja 

wanita untuk memperoleh bentuk tubuh ideal diantaranya dengan cara sengaja 

melewatkan waktu makan, baik makan pagi, siang atau malam.  

Kualitas makanan yang baik dan jumlah makanan yang seharusnya dikonsumsi 

akan mempengaruhi kesehatan tubuh yang optimal. Energi merupakan sumber 
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pembentukan eritrosit. Hemoglobin merupakan bagian dari eritrosit sehingga 

apabila asupan energi kurang maka akan menyebabkan penurunan pembentukan 

eritrosit dan mengakibatkan kadar Hb menurun (Suryani dkk, 2015). Rendahnya 

konsumsi protein juga dapat menyebabkan rendahnya penyerapan zat besi di dalam 

tubuh. Keadaan ini dapat mengakibatkan tubuh kekurangan zat besi dan dapat 

menyebabkan terjadinya anemia atau penurunan kadar Hb (Gunatmaningsih, 2007). 

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 168 sebagai berikut: 

ا فِى اۡۡلَۡرِض َحٰلًلا َطي ِباا َّبِعُۡوا ُخطُٰوِت الشَّۡيٰطنِِؕ اِنَّٗه  ۖ ٰيٰٓاَيَُّها النَّاُس كُلُۡوا ِممَّ َۡل تَت  وَّ

بِيۡ   لَـكُۡم َعدُوٌّ مُّ

Artinya: “Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, 

setan itu musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah – 168). 

Dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa, Allah memerintahkan umat manusia 

untuk makan semua apa saja yang ada di bumi ini yang telah diciptakan oleh Allah 

dari makanan yang halal dan baik (Thayibah). 

4. PENUTUP 

Berdasarkan pembahasan dari analisis data yang telah diolah pada bab 

sebelumnya, maka pada usia responden mayoritas berusia 13 – 15 tahun sebanyak 

78 orang (97,5%). Kualitas sarapan pada siswi SMP Negeri di Kabupaten 

Sukoharjo masuk dalam kategori baik yaitu sebanyak 10 orang (12,5%) dan 

sebanyak 18 orang (22,5%) masuk dalam kategori tidak baik. Frekuensi suspect 

anemia pada siswi SMP Negeri di Kabupaten Sukoharjo yaitu sebanyak 36 orang 

(45,0%) dan non suspect anemia sebanyak 44 orang (55,0%). Ada perbedaan yang 

bermakna secara statistik pada kualitas sarapan antara suspect anemia dan non 

suspect anemia pada siswi SMP Negeri di Kabupaten Sukoharjo dengan nilai p = 

0,001 (p<0,05). 
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