
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pola Konsumsi 

1. Pengertian Pola Konsumsi 

Pola konsumsi adalah susunan jenis dan jumlah pangan yang dikonsumsi 

seseorang atau kelompok orang pada waktu tertentu. Pola konsumsi pangan merupakan 

gambaran mengenai jenis, jumlah dan frekuensi bahan makanan yang dikonsumsi 

seseorang sehari – hari dan merupakan cirri khas pada suatu kelompok masyarakat 

tertentu (Wati Oktaviani, 2011).Pola makan terdiri dari: 

a. Jenis Makanan 

Jenis makanan adalah variasi bahan makanan yang jika dimakan, dicerna dan 

diserap akan menghasilkan paling sedikit susunan menu sehat dan seimbang. 

Menyiapkan variasi makanan merupakan salah satu cara untuk menghilangkan rasa 

bosan. Variasi menu yang tersusun oleh kombinasi bahan makanan yang 

diperhitungkan dengan cepat dan tepat akan memberikan hidangan sehat baik secara 

kualitas maupun kuantitas. Teknik pengolahan makanan adalah guna memperoleh 

intake yang baik dan bervariasi (Wati Oktaviani, 2011) 

b. Jumlah Konsumsi Zat Gizi 

1) Protein 

Protein dalam darah mempunyai mekanisme yang spesifik sebagai carrier 

bagi transportasi zat besi pada sel mukosa. Protein itu disebut transferring yang 

disintesa di dalam hati dan transferrin akan membawa zat besi dalam darah 



untuk digunakan pada sintesa hemoglobin. Dengan berkurangnya asupan 

protein dalam makanan, sintesa transferring akan terganggu sehingga kadar 

dalam darah akan turun. Rendahnya kadar transferring dapat menyebabkan 

transportasi zat besi tidak dapat berjalan dengan baik, akibatnya kadar Hb akan 

menurun (Hallberg, 1988 dalam Pratiwi 2016). 

(Bridges 2008 dalam Pratiwi 2016) menyatakan bahwa protein juga 

mempunyai peranan penting dalam transportasi zat besi dalam tubuh. 

Kurangnya asupan protein akan mengakibatkan transportasi zat besi terlambat 

sehingga akan terjadi defesiensi zat besi, disamping itu makanan yang tinggi 

protein terutama berasal dari daging, ikan dan unggas juga banyak 

mengandung zat besi.  

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa remaja putri yang asupan 

proteinnya kurang dari AKG memiliki resiko lebih tinggi terkena anemia 

dibandingkan dengan remaja putri yang asupannya cukup atau memenuhi 

AKG. (Safyanti 2002 dalam Pratiwi 2016) mendapatkan hasil bahwa remaja 

putri yang asupan proteinnya kurang dari AKG memiliki resiko lebih 5,3 kali 

terkena anemia dibandingkan dengan remaja putri yang asupannya cukup. 

2) Vitamin C 

Zat gizi yang telah dikenal luas sangat berperanan dalam meningkatkan 

absorpsi zat besi dalam Vitamin C (Husaini,1989; Almatsier, 2001 dalam 

Pratiwi 2016). Vitamin C dapat meningkatkan absorpsi zat besi non hem 

sampai empat kali lipat, yaitu dengan merubah besi feri menjadi fero dalam 

usus halus sehingga mudah diabsorpsi. Vitamin C menghambat pembentukan 



hemosiderin yang sukardimobilisasi untuk membebaskan besi bila diperlukan. 

Vitamin C pada umumnya hanya terdapat pada pangan nabati yaitu sayur dan 

buah terutama yang asam seperti jeruk, nanas, rambutan, papaya, dan tomat 

(Almatsier, 2001 dalam Pratiwi 2016). 

Beberapa penelitian membutikan pengaruh konsumsi vitamin C terhadap 

kejadian anemia yaitu pada tahun 2001, Safyanti menemukan remaja putri 

yang konsumsi Vitamin C kurang dari 100% AKG memiliki resiko 3.5 kali 

lebih tinggi mengalami anemia dibandingkan dengan remaja putri yang 

mengkonsumsi vitamin C > 100% AKG. (Satyaningsih 2007 dan Kwatrin 

dalam Pratiwi 2016) juga menemukan hal yang sama, yaitu resiko mengalami 

anemia lebih tinggi 4 kali pada remaja putri yang konsumsi Vitamin C kurang 

dari AKG. 

3) Zat Besi (Fe) 

Tubuh mendapatkan zat besi melalui makanan. Kandungan zat besi dalam 

makanan berbeda – beda, dimana makanan yang kaya akan kandungan zat besi 

adalah makanan yang berasal dari hewani (seperti ikan, daging, hati dan ayam). 

Makanan nabati ( seperti sayuran hijau tua) walaupun kaya akan zat besi, 

namun hanya sedikit yang bisa diserap dengan baik oleh usus (Depkes RI, 

1998;14 dalam Pratiwi 2016). Rendahnya asupan zat besi ke dalam tubuh yang 

berasal dari konsumsi zat besi dari makanan sehari – hari merupakan salah satu 

penyebab terjadinya anemia (Mary E. Beck, 2000;197 dalam Pratiwi 2016). 

Asupan zat besi kedalam tubuh remaja putri dipengaruhi; Konsumsi zat 

besu dalam makanan terdapat 2 macam zat besi yaitu besi heme (40%) dan besi 



non hem. Besu non hem merupakan sumber utama zat besi dalam makanan. 

Terdapat dalam semua jenis sayuran misalnya sayuran hijau, kacang-

kacangan, kentang, dan serealia serta beberapa jenis buah – buahan. Sedangkan 

besi hem hamper semua terdapat dalam makanan hewani antara lain daging, 

ikan, ayam, hati, dan organ – organ lain (Almatsier, 2001). 

Berdasarkan penelitian Arifin (2013) yang menunjukkan bahwa asupan Fe 

mempunyai hubungan yang bermakna dengan kejadian anemia pada murid 

sekolah dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (p=0,000). 

c. Frekuensi Makan 

Frekuensi konsumsi makanan dapat menggambarkan berapa banyak makanan 

yang dikonsumsi seseorang. Menurut (Hui 1985 dalam Pratiwi 2016). Melewatkan 

waktu makan dapat menyebabkan penurunan konsumsi energi, protein, dan zat gizi 

lain (Brown et al.2005 dalam Pratiwi 2016). 

Frekuensi makan yang ideal adalah 3 kali dalam sehari. Sebagaimana menurut 

beberapa kajian, frekuensi makan yang baik adalah tiga kali sehari. Orang dewasa 

dengan pola makan yang teratur mempunyai kecendrungan lebih langsing dan sehat 

dibandingkan orang yang makan secara tidak teratur (Niklas, Tom, Karen & Gerald 

2001 dalam phujiyanti, 2004). 

Pada umumnya remaja mempunyai kebiasaan makan yang kurang baik. 

Beberapa remaja khususnya remaja putri sering mengkonsumsi makanan dalam 

jumlah yang tidak seimbang dibandingkan dengan kebutuhannya karena takut 

kegemukan. Kebiasaan makan remaja biasanya tidak lebih dari tiga kali sehari dan 

disebut makan bukan hanya dalam konteks mengkonsumsi makanan pokok saja tetapi 



makanan ringan juga dikategorikan sebagai makan (Suhardjo,1989 dalam pratiwi 

2016). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa remaja dengan frekuensi makan < 3 

kali memiliki resiko lebih tinggi terkena anemia dibandingkan dengan remaja yang 

frekuensi makan > 3 kali sehari. (Raptauli 2012 dalam Pratiwi 2016) menyatakan 

remaja dengan frekuensi makan < 3 kali sehari mempunyai peluang 1,729 kali untuk 

menderira anemia dibandingkan dengan remaja yang frekuensi makannya 3 kali 

sehari. 

 

2. Faktor yang mempengaruhi pola konsumsi makan 

Secara umum faktor –faktor yang mempengaruhi konsumsi pangan adalah 

faktor ekonomi dan harga serta faktor sosial budaya dan religious seperti yang akan 

dijelaskan sebagai berikut (Enika R.Siregar, 2008): 

a. Faktor Ekonomi dan Harga 

Keadaan ekonomi keluarga relatife mudah diukur dan berpengaruh besar 

terhadap konsumsi pangan, terutama pada golongan miskin. Hal ini disebabkan karena 

penduduk golongan miskin sebagian besar pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan 

makanan. Perubahan pendapatan tidak secara langsung dapat mempengaruhi 

perubahan konsumsi pangan keluarga. Meningkatnya pendapatan berarti memperbesar 

peluang untuk membeli pangan keluarga, dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik 

begitu pula sebaliknya (Wati Oktaviani, 2011). 

b. Faktor Sosial Budaya dan Religi 

Kebudayaan suatu budaya bangsa masyarakat mempunyai kekuatan yang 

berpengaruh terhadap pemilihan bahan makanan yang digunakan untuk dikonsumsi. 



Aspek sosial budaya pangan adalah fungsi pangan dalam masyarakat yang berkembang 

sesuai dengan keadaan lingkungan, agama, adat kebiasaan dan pendidikan masyarakat 

tersebut. Kebudayaan juga menentukan kapan seseorang boleh atau tidak boleh 

memakan sesuatu makanan (tabu) walaupun tidak semua tabu rasional bahkan banyak 

jenis tabu yang tidak masuk akal. Oleh karena itu kebudayaan mempengaruhi 

seseorang dalam mengonsumsi pangan yang menyangkut pemilihan jenis pangan dan 

persiapan serta penyajiannya (Enika R.Siregar, 2008). 

c. Tingkat Pendapatan 

Tingkat pendapatan memiliki pengaruh besar terhadap pola konsumsi. Antara 

masyarakat yang tingkat pendapatannya tinggi dengan masyarakat dengan tingkat 

pendapatannya yang rendah akan memiliki beberapa perbedaan dalam pola makan atau 

konsumsi (Wati Oktaviani, 2011). 

d. Tingkat Pengetahuan 

Tingkat pengetahuan itu sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan gizi, ini 

berakibat pada penanganan anak – anak dan keluarga tentang pemilihan makanan yang 

bergizi (Wati Oktaviani, 2011). 

 

3. Pengukuran pola konsumsi makan 

Metode pengukuran konsumsi makanan digunakan untuk mendapatkan data 

konsumsi makanan tingkat individu. Ada beberapa metode pengukuran konsumsi 

makanan, yaitu sebagai berikut: 

a. Recall 24 jam (24 Hour Recall) 



Metode ini dilakukan dengan mencatat jenis dan jumlah makanan serta 

minuman yang telah dikonsumsi dalam 24 jam yang lalu. Recall dilakukan pada saat 

wawancara dilakukan dan mundur kebelakang sampai 24 jam penuh. Wawancara 

menggunakan formulir recall harus dilakukan oleh petugas yang telah terlatih. Data 

yang diperlukan dari hasil recall lebih bersifat kualitatif. Untuk mendapatkan data 

kuantitatif maka perlu ditanyakan penggunaan URT (Ukuran Rumah Tangga). 

Sebaiknya racall dilakukan minimal dua kali dengan tidak berturut – turut. Data food 

recall 1 kali 24 jam kurang dapt mewakili dalam menggambarkan kebiasaan makan 

individu. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan minimal 2 kali foot recall 24 jam 

tanpa berturut – turut dapat memberikan gambaran asupan zat gizi dan memberikan 

variasi yang lebih besar pada asupan harian individu (Supariasa, 2001). 

b. Metode Estimated Food Record 

Estimated Food Record merupakan catatan responden mengenai jenis dan 

jumlah makanan dan minuman dalam satu periode waktu, biasanya 2 sampai 4 hari 

berturut – turut dan dapat dikuantitatifkan dengan estimasi menggunakan ukuran 

rumah tangga (estimated food record) atau menimbang (weighed food record) 

termasuk cara persiapan dan pengolahan makanan tersebut. Metode ini disebut juga 

diary record yang digunakan untuk mencatat jumlah yang dikonsumsi. Pada metode 

ini responden diminta untuk mencatat semua apa yang dikonsumsi setiap kali sebelum 

makan Ukuran Rumah Tangga (URT) atau menimbang dalam ukuran berat (gram) 

dalam periode tertentu (Supariasa, 2001). 

c. Food Frequency Questionnaire (FFQ) 



FFQ merupakan metode pengukuran konsumsi makanan dengan menggunakan 

kuesioner untuk memperoleh data mengenai frekuensi seseorang dalam mengonsumsi 

makanan dan minuman. Frekuensi konsumsi dapat dilakukan selama periode tertentu, 

misalnya harian, mingguan, bulanan maupun tahunan. Kuesioner terdiri dari daftar 

jenis makanan dan minuman (Supariasa, 2001). 

Selain itu dengan metode frekuensi makanan dapat memperoleh gambaran pola 

konsumsi bahan makanan secara kualitatif, tapi karena periode pengamatannya lebih 

lama dan dapat membedakan individu berdasarkan rangking tingkat konsumsi zat gizi, 

maka cara ini paling sering digunakan dalam penelitian epidemiologi gizi. Kuesioner 

frekuensi makanan memuat tentang daftar bahan makanan atau makanan dan frekuensi 

penggunaan makanan tersebut adalah yang dikonsumsi dalam frekuensi yang cukup 

sering oleh responden. Dalam absorbsi zat besi (Fe), yang harus diperhatikan adalah 

bahan makanan yang dapat membantu dan menghambat penyerapan dari zat besi (Fe) 

itu sendiri, bahan makanan yang dimaksud adalah bahan makanan yang ada pada menu 

sehari – hari yang dikonsumsi oleh seseorang. Pola menu makanan pada garis besarnya 

dapat digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu rendah, sedang dan tinggi dengan 

tingkatan absorbsi zat besi (Fe) masing – masing 5%, 10%, 15%. 

Pola menu yang tergolong rendah absorbsi zat besi (Fe) (±5%), merupakan pola 

menu yang hanya terdiri dari nasi atau umbi – umbian dengan kacang – kacangan dan 

sangat sedikit (jarang sekali) daging ayam atau ikan serta sedikit mengandung vitamin 

C. Sebaliknya menu makanan ini lebih banyak bahan makanan yang mengandung zat 

penghambat penyerapan zat besi (Fe). 



Menu makanan yang tergolong bioavailabilitas zat besi (Fe) sedang, biasanya 

terdiri dari nasi, roti, umbi – umbian atau jagung, sayur – sayuran, buah – buahan, dan 

sering ngengonsumsi daging, ikan atau ayam, walaupun jumlahnya tidak banyak. 

Sedangkan makanan yang tergolong tinggi biovailabilitas zat bezi (Fe) yang 

dikandungnya (±15%) adalah makanan yang tersusun dari beranekaragam 

(diversifikasi) bahan – bahan makanan dan dalam menu terdapat banyak daging, ikan, 

ayam dan bahan makanan lainnya yang banyak mengandung vitamin C. 

Langkah – langkah Metode frekuensi makanan, Supariasa dkk. (2001) yaitu 

sebagai berikut: 

1) Enumerator diminta untuk memberi tanda pada daftar yang tersedia pada 

kuesioner mengenai frekuensi penggunaanya dan ukuran porsinya. 

2) Lakukan rekapitulasi tentang frekuensi penggunaan jenis – jenis bahan makanan 

terutama bahan makanan yang merupakan sumber –sumber zat gizi tertentu selama 

periode tententu pula. 

Menurut Supariasa dkk. (2001), Metode Frekuensi Makanan mempunyai 

beberapa kelebihan, antara lain relatife murah dan sederhana, dapat dilakukan sendiri 

oleh responden, tidak membutuhkan latihan khusus, dapat membantu untuk 

menjelaskan hubungan anatara penyakit dan kebiasaan makan. Sedangkan kekurangan 

Metode Frekuensi Makanan (Food Frequency) antara lain tidak dapat untuk 

menghitung intake zat gizi sehari, sulit mengembangkan kuesioner pengumpulan data, 

cukup menjemukan bagi pewawancara, perlu percobaan pendahuluan untuk 

menentukan jenis bahan makanan yang akan masuk dalamdaftar kuesioner, responden 

harus jujur dan mempunyai motivasi tinggi. 



d. Penimbangan Makanan (Food Weighing) 

Metode penimbangan makanan dilakukan dengan cara menimbang makanan 

disertai dengan mencatat seluruh makanan dan minuman yang dikonsumsi responden 

selama satu hari. Persiapan pembuatan makanan, penjelasan mengenai bahan – bahan 

yang digunakan dan merk makanan (jika ada) sebaiknya harus diketahui. Penimbangan 

makanan ini biasanya berlangsung beberapa hari tergantung dari tujuan, dana 

penelitian dan tenaga yang tersedia (Supariasa, 2001). 

e. Metode Frekuensi Makanan (food frequency) 

Metode frekuensi makanan adalah memperoleh data tentang frekuensi 

konsumsi sejumlah bahan makanan atau makanan jadi selama periode tertentu seperti 

hari, minggu, bulan atau tahun (Supariasa, 2001) 

 

B. Tablet Tambah Darah 

1. Pengertian Tablet Tambah Darah 

Tablet tambah darah adalah suplemen yang mengandung zat besi, dimana setiap 

tablet mengandung 200mg Ferro Sulfat atau 60 mg besi elemental dan 0,25 mg asam 

folat. Zat besi adalah mineral yang dibutuhkan untuk membentuk sel darah merah 

(Hemoglobin) (Kristyan, N. 2011). 

 

2. Fungsi Zat Besi 

Menurut Almatsier (2002) 

a. Sebagai alat angkut oksigen dari paru-paru ke jaringan 

b. Sebagai alat angkut electron pada metabolism energi 



c. Sebagai enzim pembentuk kekebalan tubuh dan sebagai pelarut obat-obatan 

 

 

 

3. Manfaat Tablet Tambah Darah  

Pentingnya pemberian zat besi ini kepada seseorang yang sedang terkena 

anemia defisiensi besi dan tidak ada gangguan absorpsi maka dalam 7 – 10 hari kadar 

kenaikan Hb bisa terjadi dengan mengkonsumsi tablet tambah darah sebesar 1,4 

mg/hari (Kristyan, N. 2011).    

Pemberian tablet  Fe ini kepada remaja putri sangat bermanfaat pada keadaan 

haid, dikarenakan saat itu bisa terjadi kehilangan besi akibat pendarahan. Karena haid 

rata-rata mengeluarkan darah 60 ml per bulan, yang sama dengan 30 mg besi, 

perempuan memerlukan satu ekstra miligram per hari untuk diserap agar keseimbangan 

terjaga, sehingga perempuan memerlukan tablet tambah darah satu milligram perhari 

agar keseimbangan tetep terjaga (Depkes,2008).  

Suplemen zat besi sebaiknya dikonsumsi pada malam hari, karena efek dari 

suplemen zat besi tersebut dapat menimbulkan rasa mual. Jumlah suplemen yang 

diberikan diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan wanita. Kebutuhan akan zat besi 

3000 s/d 5000 mg yang ada dalam tubuh, yang diekskresikan tubuh setiap harinya 

hanya 1 mg dan hanya 60 % (1800 – 3000 mg) berada dalam eritrosit, 30 % berada 

sebagai besi cadangan dan hanya 20 % berada dalam berbagai organ lainnya seperti 

otot, enzim dan lain – lain  (Kristyan, N. (2011). 

 



4. Absorpsi, Transportasi, dan Penyimpanan Zat Besi 

Tubuh sangat efisien dalam penggunaan besi. Sebelum diabsorpsi, di dalam 

lambung besi dibebaskan dari ikatan organik, seperti protein. Sebagian besar besi 

dalam bentuk feri direduksi menjadi bentuk fero. Hal ini terjadi dalam suasana asam di 

dalam lambung dengan adanya Hcl dan vitamin C yang terdapat di dalam makanan 

(Kristyan, N. (2011). 

Absorpsi terutama terjadi di bagian atas usus halus (duodenum) dengan bantuan 

alat angkut protein khusus. Ada dua jenis alat angkut protein di dalam sel mukosa usus 

halus yang membantu penyerapan besi, yaitu transferin dan feritin. Transferin, protein 

yang disintesis di dalam hati, terdapat dalam dua bentuk. Transferin mukosa 

mengangkut besi dari saluran cerna ke dalam sel mukosa dan memindahkannya ke 

transferin reseptor yang ada di dalam sel mukosa. Transferin mukosa kemudian 

kembali ke rongga saluran cerna untuk mengikat besi lain, sedangkan transferin 

reseptor mengangkut besi melalui darah ke semua jaringan tubuh. Dua ion feri di 

ikatkan pada transferin untuk di bawa ke jaringan-jaringan tubuh. Banyaknya reseptor 

transferin yang terdapat pada membran sel bergantung pada kebutuhan tiap sel. 

Kekurangan besi pertama dapat dilihat pada tingkat kejenuhan transferin (Kristyan, N. 

(2011). 

Besi dalam makanan terdapat dalam bentuk besi hem seperti terdapat dalam 

hemoglobin dan mioglobin makanan hewani, dan besi non hem dalam makanan nabati. 

Besi hem diabsorpsi ke dalam sel mukosa sebagai kompleks porfirin utuh. Cincin 

porfirin di dalam sel mukosa kemudian dipecah oleh enzim khusus (hemoksigenase) 

dan besi dibebaskan. Besi hem dan non hem kemudian melewati alur yang sama dan 



meninggalkan sel mukosa dalam bentuk yang sama dengan menggunakan alat angkut 

yang sama. Absorpsi besi hem tidak banyak dipengaruhi oleh komposisi makanan dan 

sekresi saluran cerna serta oleh status besi seseorang. Besi hem hanya merupakan 

bagian kecil dari besi yang diperoleh dari makanan (kurang lebih 5% dari besi total 

makanan), terutama di Indonesia, namun yang dapat diabsorpsi dapat mencapai 25% 

sedangkan non hem hanya 5% (Kristyan, N. (2011). 

Agar dapat diabsorpsi, besi non hem di dalam usus halus harus berada dalam 

bentuk terlarut. Besi non hem diionisasi oleh asam lambung, direduksi menjadi bentuk 

fero dan dilarutkan dalam cairan pelarut seperti asam askorbat, gula dan asam amino 

yang mengandung sulfur. Pada suasana pH hingga 7 di dalam duodenum, sebagian 

besar besi dalam bentuk feri akan mengendap, kecuali dalam keadaan terlarut seperti 

disebutkan diatas. Besi fero lebih mudah larut pada pH 7, oleh karena itu dapat 

diasorpsi (Kristyan, N. (2011). 

Taraf absorpsi besi diatur oleh mukosa saluran cerna yang ditentukan oleh 

kebutuhan tubuh. Transferin mukosa yang dikeluarkan ke dalam empedu berperan 

sebagai alat angkut protein yang bolak balik membawa besi ke permukaan sel usus 

halus untuk diikat oleh transferin reseptor dan kembali ke rongga saluran cerna untuk 

mengangkut besi lain. Di dalam sel mukosa besi dapat mengikat apoferitin dan 

membentuk feritin sebagai simpanan besi sementara dalam sel. Di dalam sel mukosa 

apoferitin dan feritin membentuk pool besi (Kristyan, N. (2011). 

Penyebaran besi dari sel mukosa ke sel-sel tubuh berlangsung lebih lambat 

daripada penerimaannya dari saluran cerna, bergantung pada simpanan besi dalam 

tubuh dan kandungan besi dalam makanan. Laju penyebaran besi ini diatur oleh jumlah 



dan tingkat kejenuhan transferin. Tingkat kejenuhan transferin biasanya sepertiga dari 

mampu ikat besi totalnya (Total Iron Binding Capacity/TIBC). Bila besi tidak 

dibutuhkan, reseptor transferin berada dalam keadaan jenuh dan hanya sedikit besi 

diserap dari sel mukosa. Transferin yang ada di dalam sel kemudian dikeluarkan 

bersama sel mukosa yang umurnya hanya dua hingga tiga hari. Bila besi dibutuhkan, 

transferin pada sel mukosa ini tidak jenuh, dan dapat lebih banyak mengikat besi untuk 

disalurkan keseluruh tubuh (Kristyan, 2011). 

Sebagian besar transferin darah membawa besi ke sumsum tulang dan bagian 

tubuh lain. Di dalam sumsum tulang besi digunakan untuk membuat hemoglobin yang 

merupakan bagian dari sel darah merah. Sisanya dibawa ke jaringan tubuh yang 

membutuhkan. Kelebihan besi yang dapat mencapai 200 hingga 1500 mg, disimpan 

sebagai protein feritin dan hemosiderin di dalam hati (30%), sumsum tulang belakang 

(30%) dan selebihnya di dalam limpa dan otot. Dari simpanan besi tersebut hingga 50 

mg sehari dapat dimobilisasi untuk keperluan tubuh seperti pembentukan hemoglobin. 

Feritin yang bersikulasi di dalam darah mencerminkan simpanan besi di dalam tubuh. 

Pengukuran feritin di dalam serum merupakan indikator penting untuk menilai status 

besi (Kristyan, 2011). 

Menggunakan suplemen besi dosis tinggi untuk jangka waktu panjang atau 

sering mendapat transfusi darah dapat menimbulkan penumpukan besi secara 

berlebihan di dalam hati. Simpanan besi terutama dalam bentuk hemosiderin yang tidak 

larut air dapat menimbulkan hemosiderin yang tidak baik untuk tubuh. Feritin dapat 

dengan cepat dibentuk dan dipecah untuk memenuhi kebutuhan tubuh segera akan besi. 



Hemosiderin dibentuk bila besi di darah terlalu tinggi dan pemecahannya berlangsung 

lebih lambat (Kristyan, 2011). 

 

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Zat Besi 

Menurut Sunita Almatsier (2011) diperkirakan hanya 5-15% besi makanan 

diabsorpsi oleh orang dewasa yang berada dalam status besi baik. Dalam keadaan 

defisiensi besi absorpsi dapat mencapai 50%. Banyak faktor berpengaruh terhadap 

absorpsi besi. Bentuk besi di dalam makanan berpengaruh terhadap penyerapannya. 

Besi hem yang merupakan bagian dari hemoglobin dan mioglobin yang terdapat di 

dalam daging hewan dapat diserap dua kali lipat daripada besi non hem. Kurang lebih 

40% dari besi di dalam daging, ayam dan ikan terdapat sebagai besi hem dan selebihnya 

sebagai besi non hem. Besi non hem juga terdapat di dalam telur, serealia, kacang-

kacangan sayuran hijau dan beberapa jenis buah-buahan. Makan besi hem dan non hem 

secara bersama dapat meningkatkan penyerapan besi non hem. Daging, ayam dan ikan 

mengandung suatu faktor yang membantu penyerapan besi. Faktor ini terdiri atas asam 

amino yang mengikat besi dan membantu penyerapannya. Susu sapi, keju dan telur 

tidak mengandung faktor ini hingga tidak dapat membantu penyerapan besi.  

Asam organik, seperti vitamin C sangat membantu penyerapan besi non hem 

dengan mengubah bentuk feri menjadi bentuk fero. Seperti telah dijelaskan, bentuk 

fero lebih mudah diserap. Vitamin C disamping itu membentuk gugus besi askorbat 

yang tetap larut pada pH lebih tinggi dalam duodenum. Oleh karena itu, sangat 

dianjurkan memakan makanan sumber vitamin C seperti jambu biji, jeruk dan nanas 

tiap kali makan. Asam organik lain adalah asam sitrat. Asam fitat dan faktor lain di 



dalam serat serealia dan asam oksalat di dalam sayuran menghambat penyerapan besi. 

Faktor-faktor ini mengikat besi, sehingga mempersulit penyerapannya. Protein kedelai 

menurunkan absorpsi besi yang mungkin disebabkan oleh nilai fitat yang tinggi. 

Karena kedelai dan hasil olahannya mempunyai kandungan besi yang tinggi. Pengaruh 

akhir terhadap absorpsi besi biasanya positif. Vitamin C dalam jumlah cukup dapat 

melawan sebagian pengaruh faktor-faktor yang menghambat penyerapan besi.  

Tanin yang merupakan polifenol dan terdapat di dalam teh, kopi dan beberapa 

jenis sayuran dan buah juga menghambat absorpsi besi dengan cara mengikatnya. Bila 

besi tubuh tidak terlalu tinggi, sebaiknya tidak minum teh atau kopi waktu makan. 

Kalsium dosis tinggi berupa suplemen menghambat absorpsi besi, namun 

mekanismenya belum diketahui dengan pasti. Bayi dapat lebih banyak menyerap besi 

yang berasal dari ASI daripada dari susu sapi.  

Tingkat keasaman lambung meningkatkan daya larut besi. Kekurangan asam 

klorida di dalam lambung atau penggunaan obat-obatan yang bersifat basa seperti 

antasid menghalangi absorpsi besi.   

Kebutuhan tubuh akan besi berpengaruh besar terhadap absorpsi besi. Bila 

tubuh kekurangan besi atau kebutuhan meningkat pada masa pertumbuhan, absorpsi 

besi non hem dapat meningkat sampai sepuluh kali, sedangkan besi hem dua kali. 

 

6. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kebiasaan Konsumsi Tablet Tambah 

Darah 

a. Pengetahuan 



Pengetahuan yang baik sangat berpengaruh terhadap kepatuahan responden 

untuk mengkonsumsi tablet tambah darah. Hal ini disebabkan karena responden 

memiliki pengetahuan yang lebih mengenai pentingnya untuk rutin mengkonsumsi 

tablet tambah darah.  

 

b. Sikap 

Sikap yang baik terbukti dapat menciptakan kepatuhan yang baik dalam 

mengkonsumsi tablet tambah darah. Hal ini disebabkan karena responden yang 

memiliki sikap baik juga memiliki kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya 

mengkonsumsi tablet tambah darah sebagai upaya mencegah anemia pada remaja 

puteri. 

c. Budaya  

  Responden dengan budaya baik memiliki kemungkinan mengkonsumsi tablet 

tambah darah 2.5 kali lebih besar dibandingkan responden dengan budaya buruk. 

d. Lingkungan  

Lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh yang baik juga terhadap 

kebiasaan mengkonsumsi tablet tambah darah 

Menurut Risva, T.C (2016) 

 

7. Angka Kecukupan Zat Besi yang Dianjurkan 

Widya Karya Pangan dan Gizi menetapkan angka kecukupan besi untuk 

Indonesia:  

a. Remaja perempuan    : 14-25 mg 



b. Dewasa perempuan   : 14-26 mg 

 

 

 

 

8. Sumber Zat Besi 

Sumber baik besi adalah makanan hewani, seperti daging, ayam dan ikan. 

Sumber baik lainnya adalah telur, serealia tumbuk, kacang-kacangan, sayuran hijau 

dan beberapa jenis buah. Di samping jumlah besi, perlu diperhatikan kualitas besi di 

dalam makanan, danamakan juga ketersediaan biologik. Pada umumnya besi di dalam 

daging, ayam dan ikan mempunyai ketersediaan biologik sedang, dan besi di dalam 

sebagian besar sayuran, terutama yang mengandung asam oksalat tinggi, seperti bayam 

mempunyai ketersediaan biologik rendah. Sebaiknya diperhatikan kombinasi makanan 

sehari-hari, yang terdiri atas campuran sumber besi berasal dari hewan dan tumbuh-

tumbuhan serta sumber gizi lain yang dapat membantu absorpsi. Menu makanan di 

Indonesia sebaiknya terdiri atas nasi, daging/ayam/ikan, kacang-kacangan, serta 

sayuran dan buah-buahan yang kaya akan vitamin C (Kristyan, 2011). 

 

C. Anemia 

1. Pengertian Anemia 

Anemia (dalam Bahasa Yunani “Anaimia” artinya kekurangan darah) adalah 

keadaan saat jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin dalam sel darah merah 

berada dibawah normal (HR & Suprapto 2014). Anemia juga dapat dikatakan sebagai 



keadaan menurunya kadar hemoglobin, hematokrit, dan jumlah sel darah merah 

dibawah normal yang dipatok untuk perorangan. Anemia gizi besi adalah keadaan 

dengan kadar hemoglobin, hematokrit, dan sel darah merah yang lebih rendah dari 

normal, sebagai akibat dari defisiensi unsur zat besi atau Fe dari makanan esensial yang 

dapat mempengaruhi timbulnya defisiensi tersebut. Batas terendah hemoglobin 

menurut WHO 1972 adalah 12 gr/dl untuk anak usia 6 – 12 tahun dan untuk WUS atau 

wanita dewasa yang tidak hamil adalah 12 – 14 gr/d l(Arisman 2009). 

 

2. Penyebab Anemia Defisiensi Besi 

Secara umum ada tiga penyebab anemia defisiensi zat besi yaitu kehilangan 

darah secara kronis sebagai dampak pendarahan kronis, seperti pada penyakit ulkus 

peptikum, hemoroid, infeksi parasit dan proses keganasan. Selanjutnya adalah karena 

asupan zat besi yang tidak cukup dan penyerapannya yang tidak adekuat. Serta yang 

terakhir adalah karena peningkatan kebutuhan akan zat besi untuk pembentukan sel 

darah merah yang lazim berlangsung pada masa pertumbuhan bayi, masa pubertas 

(menstruasi), masa kehamilan dan meyusui(Arisman 2009). 

Selain itu, penyebab umum dari anemia antara lain : kekurangan zat besi, 

pendarahan usus, pendarahan, genetic, kekurangan vitamin B12, kekurangan asam 

folat, dan gangguan sumsum tulang. Secara garis besar penyebab anemia dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Peningkatan dekstrusi eritrosit, contohnya pada penyakit gangguan sistem imun 

dan talasemia. 



2. Penurunan produksi eritrosit, contohnya pada penyakit anemia aplastic dan 

kekurangan nutrisi. 

3. Kehilangan darah dalam jumlah besar, contohnya akibat pendarahan akut, 

pendarahan kronis, mentruasi, ulser kronis dan trauma (HR & Suprapto 2014). 

Sepanjang usia reproduksi wanita akan mengalami kehilangan darah akibat 

peristiwa menstruasi. Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa jumlah darah 

yang hilang selama 1 periode menstruasi berkisar antara 20 – 25 cc. jumlah ini 

menyiratkan kehilangan zat besi sebesar 12.5 -  15 mg per bulan, atau kira – kira sama 

dengan 0.4 – 0.5 mg sehari. Jika jumlah tersebut ditambah dengan dengan kehilangan 

zat besi secara basal, jumlah total zat besi yang hilang selama periode menstruasi 

sebesar 1.25 mg per hari(Arisman 2009). 

 

3. Tanda dan Gejala Anemia 

Tanda dan gejala anemia defisiensi zat besi bianaya tidak khas dan sering tidak 

jelas seperti : pucat, takikardia, dan sesak nafas, Kepucatan bisa diperiksa pada telapak 

tangan, kuku, dan konjungtiva palpebral(Arisman 2009). Selain itu tanda dan gejala 

anemia juga dapat berupa: 

1. Kelopak Mata Pucat 

Ketika kelopak mata bagian bawah diregangkan akan terlihat bagian dalam 

kelopak mata yang berwarna pucat. 

2. Sering Kelelahan 



Jika anda merasa Lelah sepanjang waktu selama satu bulan lebih, bisa menjadi 

kemungkinan jumlah sel darah merah dalam tubuh rendah, karena pasokan energi 

tubuh sangat beragntung pada oksigen yang dibawa sel darah merah. 

3. Sering Mual 

Mereka yang mengalami anemia sering kali mengalami gejala mual segera setelah 

mereka bangun dari tempat tidur di pagi hari. 

4. Sakit Kepala 

Orang yang mengalami anemia sering mengeluh sakit kepala secara terus – 

menerus. Kekurangan sel darah merah membuat otak kekurangan oksigen. Hal 

inilah yang sering menyebabkan sakit kepala. 

5. Ujung Jari Pucat 

Ketika ujung jari ditekan, daerah itu akan menjadi berubahc merah. Sedangkan 

pada pederita anemia, jika ujung jari di tekan makan akan timbul warna putih atau 

pucat. 

6. Sesak Nafas 

Jumlah darah yang rendah akan menurunkan tingkat oksigen dalam tubuh. Hal ini 

membuat penderita anemia sering merasa sesak nafas atau sering terengah – engah 

ketika melakukan aktivitas sehari – hari seperti berjalan. 

7. Denyut Jantung Tidak Teratur 

Ketika tubuh mengalami kekurangan oksigen, akibat rendahnya jumlah sel darah 

merah dalam tubuh, denyut jantung akan meningkat. Hal inilah yang menyebabkan 

jantung berdebar tidak teratur. 

8. Wajah Pucat 



Wajah penderita anemia akan terlihat pucat. Kulit penderita anemia umumnya juga 

akan terlihat putih kekuningan. 

 

9. Rambut Rontok 

Rambut rontok bisa jadi gejala anemia. Ketika kulit kepala tidak mendapatkan 

makanan yang cukup dari tubuh maka akan terjadi penipisan rambut dengan cepat. 

10. Menurunya Kekebalan Tubuh 

Etika tubuh memiliki energi yang sangat sedikit, maka kekebalan tubuh juga kan 

ikut menurun. Hal ini menyebabkan penderita anemia mudah jatuh sakit (HR & 

Suprapto 2014). 

 

4. Penatalaksanaan Anemia Defisiensi Besi 

Jika anemia sudah terjadi, tubuh tidak akan mungkin menyerap zat besi dalam 

jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat. Oleh karena itu, pengobatan anemia 

selalu menggunakan suplementasi zat besi, disamping tentu saja menambah jumlah 

asupan makanan yang kaya akan zat besi dan dapat meningkatkan penyerapan zat besi. 

Sejauh ini ada empat pendekatan dalam pencegahan anemia defisiensi zat besi. 

Pendekatan tersebut adalah: 

a. Pemberian tablet atau suntikan suplemen Fe 

b. Pendidikan dan upaya yang ada kaitannya dengan peningkatan asupan zat besi 

melalui makanan 

c. Pengawasan penyakit infeksi, dan 



d. Fortifikasi makanan pokok dengan zat besi(Arisman 2009). 

Banyak jenis anemia yang tidak dapat dicegah, manun pada anemia akibat 

defisiensi zat besi dapat dibantu dengan pemberian suplemntasi dan memenuhi asupan 

zat besi dari makanan. Suplemen Fe yang diberikan adalah tablet Fe dalam bentuk ferro 

yang lebih mudah diserap ketimbang dalam bentuk ferri. Dosis tablet Fe untuk remaja 

dan dewasa  adalah 60 mg (anemia derajat ringan) sampai 120 mg (anemia derajad 

sedang sampai berat)(Arisman 2009). 

Zat besi dapat ditemukan pada daging berwarna merah, hati, kacang – 

kacangan, sayuran berwarna hijau gelap dan buah – buahan yan g dikeringkan. Selain 

makanan yang mengandung zat besi, untuk pencegahan anemia ini serta untuk 

meningkatkan dan mengoptimalkan penyerapan Fe dalam tubuh, diperlukan juga 

sumber asam folat, vitamin B 12 dan vitamin C. Bahan makanan yang mengandung 

asam folat, vitamin B 12 dan vitamin C diantaranya adalah jeruk, melon, jenis buah 

beri – berian (strawbwri, blue berry, raspberry, blackberry dan lain sebagainya), pisang, 

sayuran hijau tua, sereal, pasta, daging, serta susu dan olahannya (HR & Suprapto 

2014). 

 

5. Klasifikasi Kadar Hemoglobin 

Tabel 1. Klasifikasi Kadar Hemoglobin 

kriteria  Batas Nilai Hb (gr/dl) 

Normal 12,0 

Anemia ringan 9,0-10,0 

Anemia sedang 7,0-8,0 

Anemia berat < 7,0 



 

D. Remaja 

1. Pengertian dan Perkembangan Remaja  

Masa remaja adalah masa peralihan dari anak – anak ke dewasa. Batasan remaja 

yang digunakan untuk masyarakat Indonesia yaitu mereka yang berusia 11 – 24 tahun 

dan belum menikah. Peralihan tidak hanya dari faktor psikis saja, tetapi dari faktor 

fisik. Bahkan perubahan – perubahan fisik yang terjadi itulah yang merupakan tanda – 

tanda primer dalam pertumbuhan remaja. Diantara perubahan fisik itu yang terbesar 

pengaruhnya pada perkembanan jiwa remaja adlah perkembangan tubuh. Perubahan 

fisik yang terjadi pada remaja khususnya pada remaja putri adalah: 

 Pertumbuhan tulang 

 Pertumbuhan payudara 

 Tumbuh rambut halus pada kemaluan dan ketiak 

 Mencapai pertumbuhan tinggi badan maksimal 

 Mengalami menstruasi (Mulyatiningsih et al. 2004). 

Menstruasi yang terjadi pada remaja putri merupakan petunjuk awal mulai 

berfungsinya organ reproduksi pada remaja putri. Kadangkala seorang remaja putri 

sudah mulai masa remajanya pada umur 9 atau 10 tahun(Gunawan & D 2008). 

 

2. Kebutuhan Gizi Remaja 

Status gizi remaja harus dinilai secara perorangan, berdasarkan data yang 

diperoleh dari pemeriksaan klinis, biokimiawi, antropometris, diet serta psikososial. 



Pada masa remaja, terjadi peningkatan beberapa asupan makro dan mikro nutrient salah 

satunya adalah peningkatan akan besi dan kalsium. Peningkatan akan besi dan kalsium 

ini paling mencolok karena kedua mineral ini merupakan komponen pembentuk tulang 

dan otot serta karena pada masa remaja, remaja putri telah mulai mengalami 

menstruasi. Kecukupan zat besi untuk remaja putri berdasarkan AKG adalah 20 – 26 

mg sesuai dengan kelompok umurnya. (Arisman 2009) 

Tabel 2 

Kecukupan Zat Gizi Remaja Berdasarkan AKG 2013 

Kecukupan Zat 

Gizi 

Perempuan 

13-15 Tahun 16-18 Tahun 19-29 Tahun 

Energy (Kkal) 2125 2125 2250 

Protein (gr) 69 59 56 

Lemak (gr) 71 71 75 

Karbohidrat (gr) 292 292 309 

Serat (mg) 30 30 32 

Zat Besi (mg) 26 26 26 

Vitamin C (mg) 65 75 75 

 

3. Masalah Gizi pada Remaja 

a. Makan tidak teratur 

Aktivitas yang tinggi tinggi baik disekolah maupun di luar sekolah 

menyebabkan makan menjadi tidak teratur. Biasanya remaja melewatkan waktu makan 

pagi dan makan siang. Tak jarang remaja makan di luar rumah dengan komposisi zat 

gizi tidak seimbang. Remaja menyukai makanan ringan, kebanyakan makanan 

mengandung “nol kalori”. Makanan ini biasanya menghilangkan nafsu makan pada 

makanan bergizi lain. 



b. Gangguan makan 

Terdapat dua macam gangguan makan yaitu anoreksia nervosa dan bumilia 

nervosa. Anoreksia dan bumilia adalah gangguan pola makan yang tampak atau sering 

terjadi pada remaja dan wanita dewasa. Kedua gangguan ini biasanya terjadi akibat 

seseorang terobsesi untuk menjadi langsing. 

c. Obesitas (kegemukan) 

Obesitas meningkat pada usia ini, karena penurunan aktivitas fisik dan 

peningkatan konsumsi tinggi lemak, tinggi karbohidrat dimana memiliki gizi rendah. 

Pada remaja ini dapat disebabkan faktor yang bersifat multifactor baik yang bersifat 

genetic, lingkungan maupun faktor psikologis. Walaupun tidak terdapat tipe remaja 

obese namun dapat dilihat pada karakteristik fisik, meliputi pematangan lebih awal, 

massa otot membesar dan menarche lebih awal. 

d. Anemia  

Remaja memiliki banyak kegiatan seperti sekolah dari pagi hingga siang 

diteruskan dengan kegiatan ekstra di luar sekolah seperti les atau kegiatan tambahan 

lainnya. Semua kegiatan ini membuat remaja tidak sempat makan, akibatnya remaja 

menjadi lemas, kecapaian dan tidak bergairah. Remaja putri lebih beresiko menderita 

anemia daripada remaja putra karena disebabkan oleh faktor setian bulan remaja putrid 

mengalami menstruasi, selama kurang lebih lima hari. Kemudian, remaj putri sering 

kali menjaga penampilan ingin kurus sehingga berdiet atau mengurangi makan. Diet 

yang tidak seimbang dengan kebutuhan tubuh akan menyebabkan tubuh kekurangan 



zat penting seperti zat besi (Fe). Oleh sebab itu, untuk mencegah kekurangan zat besi 

(Fe) remaja sebaiknya mengonsusmsi makanan bergizi seimbang dengan asupan zat 

besi yang cukup serta tablet tambah darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh 

(Merryana Adriani,2012).  

 

e. Body Image 

Body image adalah gambaran seseorang mengenai bentuk dan ukuran tubuhnya 

sendiri yang dipengaruhi oleh bentuk dan ukuran tubuh serta harapan terhadap bentuk 

dan ukuran tubuh yang diinginkan. Apabila harapan tersebut tidak sesuai dengan 

kondisi tubuh actual makan akan menimbulkan body image negative. Berdasarkan hasil 

penelitian, diketahui bahwa sebagian besar responden (60,6%) menilai bahwa bentuk 

tubuhnya tidak ideal (didasarkan pada pendapat pribadi). Sebagian besar menilai 

bentuk tubuh meraka saat ini kurus, sedangkan bentuk tubuh mereka saat ini kurus, 

sedangkan bentuk tubuh ideal menurut mereka adalah tinggi badan sepadan dengan 

berat badan (83,8%) kurus (13,4%), overweight (2,1%), dan obesitas (0,7%) (Merianta 

Sada, 2012) 

 


