
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu masalah gizi pada remaja dan dewasa yang masih menjadi masalah 

kesehatan masyarakat adalah anemia gizi besi. Prevalensi anemia di dunia sangat 

tinggi, terutama di negara-negara sedang berkembang termasuk Indonesia. Anemia 

defisiensi besi merupakan masalah gizi yang paling lazim di dunia dan menjangkiti 

lebih dari 600 juta manusia (Imran, N., Indriasari, R., & Najamuddin, U. 2014). Anemia 

defisiensi besi merupakan anemia yang paling sering terjadi pada remaja, karena 

kebutuhan zat besi yang tinggi untuk pertumbuhan. Gejala anemia biasanya sering 

mengalami pusing, cepat merasa lelah, tidak bertenaga atau bergairah dalam 

beraktivitas. Remaja puteri menjadi rentan terhadap anemia sebab remaja puteri 

mengalami siklus menstruasi. Ketidakseimbangan zat gizi juga menjadi penyebab 

anemia pada remaja. Remaja puteri biasanya sangat memperhatikan bentuk tubuh, 

sehingga banyak yang membatasi konsumsi makanan dan banyak pantangan terhadap 

makanan (Budiman, dkk. 2016). 

Remaja yang terkena anemia cenderung memiliki body image yang negatif, 

sedangkan remaja yang memiliki body image yang positif cenderung tidak terkena 

anemia. Salah satu penyebab remaja putri lebih mudah terserang anemia adalah karena 

remaja putri biasanya ingin tampil langsing, sehingga membatasi asupan makanan. 

Remaja sering merasa tidak nyaman dengan perubahan tubuhnya yang cepat. (Amalia 

M, dkk. 2014). 



Beberapa faktor yang menyebabkan tingginya prevalensi anemia secara umum 

yaitu: kehilangan darah secara kronis, asupan zat besi tidak cukup, penyerapan yang 

tidak adekuat dan peningkatan kebutuhan akan zat besi, persentase asupan zat yang 

dapat membantu penyerapan zat besi (Fe) juga berperan penting dalam pembentukan 

kadar hemoglobin darah, seperti vitamin C ( asam askorbat) yang terdapat pada buah, 

asam malat dan tartat pada sayuran seperti : wortel, kentang, brokoli, tomat, kubis dan 

labu kuning, dan asam amino sistein yang terdapat pada protein hewani yakni daging 

sapi, daging kambing, ayam, hati dan ikan, serta presentase banyaknya zat besi (Fe) 

yang dapat diserap dari makanan sangat rendah karena adanya zat-zat penghambat 

penyerapan zat besi (Fe) seperti tannin yang terkandung dalam daun, kopi, teh, wine, 

dan beer. Remaja memerlukan lebih banyak zat besi dan wanita membutuhkan lebih 

banyak lagi untuk mengganti zat besi yang hilang bersama darah haid (Kristyan, 2011). 

Berbagai studi menunjukkan dampak negatif dari anemia akibat kekurangan zat 

gizi besi terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak dan remaja. Anemia pada 

anak menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan tidak optimal dan menurunkan 

prestasi belajar karena rasa cepat lelah, kehilangan gairah dan tidak dapat 

berkonsentrasi. Sedangkan pada remaja penderita anemia, sebagai calon ibu yang akan 

melahirkan generasi penerus bangsa, anemia akan menyebabkan tingginya risiko untuk 

melahirkan bayi berat lahir rendah (BBLR) yang mempunyai kualitas hidup yang tidak 

optimal (Fikawati et al., 2009). 

Upaya suplementasi tablet tambah darah di Indonesia diatur dalam buku 

Pedoman Penanggulangan Anemia Gizi Untuk Remaja Putri dan Wanita Usia Subur 

yang diterbitkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2006. 



Dalam pedoman tersebut disebutkan bahwa kegiatan Suplementasi tablet tambah darah 

(TTD) dilakukan secara mandiri sebanyak 13 tablet/bulan di mulai dari bulan agustus 

2016 di dukung oleh Surat Edaran Kementrian Kesehatan RI No. 

GK.01.02/V.3/004/2016 dan dianjurkan minum satu tablet setiap hari selama masa 

menstruasi. Kebijakan ini tidak memberikan hasil yang optimal karena peningkatan 

prevalensi anemia di dasarkan pada peningkatan prevalensi anemia pada remaja 

khususnya pada remaja putri (Risva & Rahfiludin, 2016). 

SMK Negeri I Manggis, Kabupaten Karangasem setiap bulannya mendapat 

jatah 13 tablet tambah darah, yang rutin diberikan setiap hari senin oleh petugas 

Puskesmas, untuk remaja yang sedang haid diberikan TTD untuk dibawa pulang dan 

dianjurkan untuk dikonsumsi selama haid.  

Berdasarkan Data Riskesdas tahun 2016 di Provinsi Bali, prevalensi anemia 

sebanyak 27,1%. Hal ini menunjukkan bahwa masalah anemia khususnya pada wanita 

masih cukup tinggi. Sehingga, dengan pengetahuan gizi yang kurang mengenai asupan 

makanan yang baik, ditambah dengan persepsi body image yang dipengaruhi oleh diet 

ketat dan pola makan yang buruk akan berdampak pada masalah anemia defesiensi zat 

besi.  Zat besi (Fe) merupakan mineral yang sangat penting bagi tubuh meskipun 

dibutuhkan sangat sedikit (trance mineral). Hal tersebutlah yang menjadikan penulis 

ingin melakukan penelitian mengenai pola konsumsi dan kebiasaan konsumsi TTD 

terhadap  kejadian anemia pada remaja putri di SMK Negeri I Manggis, Kabupaten 

Karangasem. 

 

 



 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanakah hubungan pola konsumsi dan kebiasaan 

konsumsi TTD dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMK Negeri I Manggis, 

Kabupaten Karangasem? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui pola konsumsi dan kebiasaan konsumsi TTD dengan kejadian 

anemia pada remaja putri di SMK Negeri I Manggis, Kabupaten Karangasem 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Menilai pola konsumsi pada remaja putri di SMK Negeri I Manggis, 

Kabupaten Karangasem 

b. Menilai kebiasaan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri 

di SMK Negeri I Manggis, Kabupaten Karangasem 

c. Menilai kadar hemoglobin pada remaja putri di SMK Negeri I Manggis, 

Kabupaten Karangasem 

d. Menganalisis pola konsumsi dan kebiasaan konsumsi TTD dengan kejadian 

anemia pada remaja putri di SMK Negeri I Manggis, Kabupaten Karangasem 

 

 



 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang benar serta 

masukan dalam rangka mencegah dan menanggulangi anemia pada remaja putri di 

SMK Negeri I Manggis, Kabupaten Karangasem  

 

2. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan atau kontribusi 

data bagi pengembang ilmu pengetahuan dan penerapannya, khususnya di bidang gizi, 

instansi terkait dan bagi para peneliti lainnya yang ingin melakukan penelitian lebih 

dalam dan serius mengenai anemia pada remaja putri. 

 


