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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki 

masalah tentang gizi salah satunya yaitu gizi pada masa remaja. Masalah 

kesehatan yang diperhatikan pada masa remaja di Indonesia hingga saat 

ini yang menjadi  masalah sorotan adalah anemia. Anemia banyak terjadi 

pada kalangan remaja putri dibandingkan remaja laki-laki. 

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).  

Sebagian besar remaja putri menganggap bahwa kurus itu cantik, 

sehingga diet ketat merupakan salah satu solusi untuk mendapatkan 
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bentuk tubuh yang diinginkan. Pengurangan konsumsi makanan dapat 

menyebabkan kurangnya beraneka ragam makanan yang dikonsumsi, 

sehingga dapat berdampak pada kurangnya zat gizi yang dibutuhkan oleh 

tubuh termasuk zat besi (Masthalina dkk, 2015). 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 tersebut menunjukkan bahwa 

kebiasaan sarapan yang baik tidak diterapkan dengan baik oleh semua 

orang. 

Semua zat gizi yang berasal dari makan malam telah dikonversi 

menjadi energi dan diedarkan ke seluruh tubuh. Sementara jarak waktu 

makan malam dan bangun pagi sekitar 8 jam. 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 
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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). 

Menurut penelitian Afritayeni dkk (2019) yang dilakukan di SMP 

Negeri 20 Pekanbaru menyimpulkan bahwa terdapat hubungan kebiasaan 

sarapan pagi dengan kejadian anemia. Arisnawati dkk (2018) pada 

penelitiannya yang dilakukan di SMA Al Hikmah 2 Sirampong menyatakan 

bahwa remaja putri yang jarang sarapan berpeluang 8 kali terkena anemia. 

Menurut penelitian Sari dkk (2012) terdapat perbedaan antara kualitas 

sarapan pada hari sekolah dan hari libur. 

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. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah 

penelitian yaitu “ Apakah terdapat perbedaan kualitas sarapan antara siswi 

suspect anemia dan non suspect anemia pada siswi SMP di Kabupaten 

Sukoharjo?” 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kualitas sarapan 

antara siswi suspect anemia dan non suspect anemia pada siswi SMP 

di Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan karakteristik responden siswi SMP di Kabupaten 

Sukoharjo 

b. Mendeskripsikan kualitas sarapan pada siswi SMP yang suspect 

anemia di Kabupaten Sukoharjo. 

c. Mendeskripsikan kualitas sarapan pada siswi SMP yang non 

suspect anemia di Kabupaten Sukoharjo. 

d. Menganalisis perbedaan antara kualitas sarapan suspect anemia 

dan non suspect anemia pada siswi SMP di Kabupaten Sukoharjo. 

D. Manfaat Penelitian  

1. Bagi Siswi SMP di Sukoharjo  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan 

informasi tentang perbedaan kualitas sarapan antara siswi suspect 

anemia dan non suspect anemia sehingga siswa dapat memperbaiki 

kualitas sarapan. 
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2. Bagi Pihak SMP di Sukoharjo 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi bagi 

pihak sekolah tentang pentingnya kualitas sarapan bagi siswa, 

sehingga pihak  sekolah dapat mengedukasi siswanya untuk terbiasa 

melakukan sarapan dengan kualitas yang baik sebelum berangkat ke 

sekolah. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat menjadi salah satu rujukan bagi peneliti 

lain yang akan melakukan penelitian mengenai perbedaan kualitas 

sarapan antara siswi suspect anemia dan non suspect anemia. 


