
BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

SMK Negeri 1 Manggis didirikan pada tanggal 4 Mei 2005, di atas lahan seluas 

60 are. Pendirian sekolah ini diawali dengan analisis kebutuhan masyarakat sekitar 

terhadap sebuah lembaga pendidikan menengah atas. Dengan potensi wilayah 

dekat dengan pelabuhan wisata dan jalur utama penyeberangan Bali-Lombok, 

didirikanlah sebuah SMK kecil dengan dua program keahlian, yaitu Teknik 

Mekanik Otomotif, dan Teknik Komputer dan Jaringan. 

Dengan bantuan pemerintah pusat melalui program SMK kecil berupa dua 

ruang kelas dan satu ruang kantor, sekolah ini mulai beroperasi hanya dengan tiga 

orang guru tetap, dan 60 orang siswa. Tentunya sangat jauh dari pendidikan yang 

layak karena ketiadaan sarana belajar seperti meja, kursi, papan tulis, dan media 

laboratorium. Dengan kerja keras para pendiri dan dukungan pemerintah, sedikit 

demi sedikit sarana pendidikan dilengkapi. 

Pada tahun pelajaran 2009/2010, SMK Negeri 1 Manggis membuka dua 

program keahlian baru yaitu Akomodasi Perhotelan dan Teknik Sepeda Motor. Hal 

ini berdasarkan hasil analisis kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan kejuruan 

tersebut. Hasilnya, program keahlian Akomodasi Perhotelan mendapatkan 80 

peserta didik dan program keahlian Teknik Sepeda Motor diminati 35 peserta didik. 

Pada ulang tahun SMK Negeri 1 Manggis yang keenam, 4 Mei 2011 dibuka unit 

produksi bengkel sepeda motor dan diluncurkan website 



www.smkn1manggis.sch.id. Dengan demikian, SMK Negeri 1 Manggis bukan lagi 

menyandang sebutan SMK kecil seperti pada awal didirikan. 

Pada tahun pelajaran 2015/2016, SMK Negeri 1 Manggis membuka satu 

program keahlian baru yaitu Jasa Boga. Hal ini berdasarkan hasil analisis 

kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan kejuruan tersebut. Jurusan Jasa Boga 

untuk tahun ini di buka 1 kelas dengan jumlah siswa 40 peserta didik. 

 

2. Karakteristik Subyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan terhadap 76 sampel dengan karakteristik sampel 

sebagai berikut, berdasarkan umur sampel ,sebagain besar berumur 16 tahun yaitu 

49 sampel (64, 5 %) sedangkan yang lainnya berumur 17 tahun 16 sampel (21, 1%)  

umur 15 tahun  11 sampel (15, 5%). Berdasarkan status gizi, sebagian besar sampel 

berstatus gizi normal 67 sampel (88, 2%) dan yang lain kegemukan 3 sampel (3, 

9%) dan kurus 6 sampel (7,9%). Berdasarkan tingkat pengetahuan tentang anemia, 

sebagian besar sampel tingkat pengetahuan tentang anemia cukup 66 sampel (87, 

2%) dan yang lain kurang 3 sampel (3,9%) dan baik 7 sampel (9, 2%).  Karakteristik 

sampel dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 4. 

Sebaran Sampel Berdasarkan Umur, Status Gizi dan Tingkat Pengetahuan 

No Karakteristik f % 

1 Umur    

 15 tahun  11 14,5 

 16 tahun 49 64,5 

 17 tahun 16 21.1 

Jumlah 76 100 

2 Status Gizi   

 Kurus 6 7,9 

 Normal 67 88,2 

 Kegemukan 3 3,9 

 Jumlah 76 100,0 

3 Tingkat Pengetajuan   

 Baik  7 9.2 

 Cukup  66 87.2 

 Kurang  3 3.9 

 Jumlah 76 100,0 

 

3. Hasil Pengamatan Berdasarkan Variabel Penelitian 

a. Pola Konsumsi 

Data pola konsumsi meliputi jenis, jumlah dan frekuensi dikumpulkan dengan 

metode wawancara menggunakan formulir SQ-FFQ. Data yang dikumpulkan 

adalah data berdasarkan konsumsi satu bulan terakhir. Berikut adalah gambaran 

masing – masing pola konsumsi sampel berdasarkan jenis, jumlah dan frekuensi. 

 

 

 

 

 



1) Jenis Makanan 

Data jenis makanan yang disajikan adalah data konsumsi jenis makanan 

yang mengandung protein, zat besi seperti ikan, daging, hati dan ayam dan 

vitamin C seperti jeruk, nanas, rambutan, papaya, dan tomat yang dihitung 

dalam satu bulan terakhir dimana jenis makanan yang dikonsumsi dalam satu 

kali konsumsi dihitung tanpa memperhitungkan bumbu, minyak dan gula. 

Berdasarkan hasil wawancara jenis bahan makanan yang sering dikonsumsi 

sampel adalah daging ayam, ikan, sayur daun kelor, buah jeruk dan pisang. 

Jenis makanan dikategorikan menjadi dua yaitu baik apabila mengkonsumsi 

lima atau lebih bahan makanan dan tidak baik apabila mengkonsumsi kurang 

dari lima bahan makanan. 

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa sebagian besar sampel berada 

dalam kategori baik yaitu sebanyak 50 orang sampel (65.8%) yang berarti 

sebagian besar sampel sudah memenuhi jenis makanan yang ideal yaitu 

minimal 5 jenis makanan dalam satu kali konsumsi, secara lengkapnya dapat 

dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. 

Sebaran Sampel Berdasarkan Jenis Makanan 

Jenis Makanan f % 

Baik  50 65.8 

Tidak Baik 26 34.5 

Jumlah 76 100 

 



2) Jumlah Zat Gizi Yang Dikonsumsi 

a) Tingkat Konsumsi Protein 

Tingkat konsumsi protein diukur berdasarkan protein yang dikonsumsi 

dalam satu kali konsumsi oleh sampel yang kemudian dibandingkan dengan 

akg. Tingkat konsumsi protein dikategorikan menjadi dua yaitu baik ≥ 80% 

AKG dan tidak baik < 80% AKG. 

Berdasarkan hasil analisa konsumsi protein , konsumsi protein tertinggi 

206,5 gram terendah 17,9 gram dengan rata – rata sebesar 64,2 gram. Setelah 

dikatagorikan sebagian besar sampel memiliki tingkat konsumsi protein 

termasuk dalam kategori baik yaitu sebanyak 42 sampel (55.3%).  

 

Tabel 6. 

Sebaran Sampel Berdasarkan Tingkat Konsumsi Protein 

Tingkat Konsumsi Protein f % 

Baik  42 55.3 

Tidak Baik 34 44.7 

Jumlah 76 100 

 

 

 

 

 

 

 



b) Tingkat Konsumsi Zat Besi (Fe) 

Tingkat konsumsi zat besi (Fe) diukur berdasarkan zat besi yang 

dikonsumsi dalam satu kali konsumsi oleh sampel yang kemudian 

dibandingkan dengan kebutuhan. Tingkat konsumsi zat besi (Fe) dikategorikan 

menjadi dua yaitu baik ≥ 80% AKG dan tidak baik < 80% AKG. Konsumsi zat 

besi (Fe) tertinggi sebanyak 45,0 gram dan terendah 3,2 gram dengan rata – rata 

16,1 gram. 

Berdasarkan tabel 7 Dapat diketahui bahwa sebagian besar sampel 

memiliki tingkat konsumsi zat besi termasuk dalam kategori tidak baik yaitu 

sebanyak 40 sampel (52,6%) yang berarti sebagian besar sampel belum 

memenuhi tingkat konsusmi zat besi yang ideal yaitu ≥ 80% AKG dalam satu 

kali konsumsi perhari, secara lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 7. 

 

Tabel 7. 

Sebaran Sampel Berdasarkan Tingkat Konsumsi Zat Besi (Fe) 

Tingkat Konsumsi Fe f % 

Baik  36 47.4 

Tidak Baik 40 52.6 

Jumlah 76 100 

 

 

 

 

 



c) Tingkat Konsumsi Vitamin C 

Tingkat konsumsi vitamin C diukur berdasarkan vitamin C yang 

dikonsumsi dalam satu kali konsumsi oleh sampel yang kemudian 

dibandingkan dengan kebutuhan. Tingkat konsumsi vitamin C dikategorikan 

menjadi dua yaitu baik ≥ 80% AKG dan tidak baik < 80% AKG. Konsumsi 

vitamin C tertinggi sebanyak 451,1 gram dan terendah 2,4 gram dengan rata – 

rata 83,9 gram. 

Berdasarkan tabel 8 Dapat diketahui bahwa sebagian besar sampel 

memiliki tingkat konsumsi vitamin C termasuk dalam kategori tidak baik yaitu 

sebanyak 41 orang sampel (53.9%) yang berarti sebagian besar sampel belum 

memenuhi tingkat konsusmi vitamin C yang ideal yaitu ≥ 80% AKG dalam satu 

kali konsumsi perhari. secara lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 8. 

Tabel 8. 

Sebaran Sampel Berdasarkan Tingkat Konsumsi Vitamin C 

Tingkat Konsumsi Vitamin C f % 

Baik  35 46.1 

Tidak Baik 41 53.9 

Jumlah 76 100 

 

 

 

 

 



3) Frekuensi Makan 

Data frekuensi makan yang disajikan adalah data frekuensi makan sampel 

dalam sehari. Frekuensi makan sampel dikategorikan menjadi dua yaitu lebih 

dari atau sama dengan tiga kali sehari dan kurang dari tiga kali sehari. 

Berdasarkan tabel 9 dapat diketahui bahwa sebagian besar sampel berada 

dalam kategori lebih dari atau sama dengan tiga kali sehari yaitu sebanyak 53 

orang sampel (69.7%) yang berarti sebagian besar sampel sudah memenuhi 

frekuensi makan yang ideal yaitu lebih dari tiga kali sehari, secara lengkapnya 

dapat dilihat pada Tabel 9. 

 

Tabel 9. 

Sebaran Sampel Berdasarkan Frekuensi Makan 

Frekuensi Makan f % 

≥ 3 kali sehari 53 69.7 

< 3 kali sehari 23 30.3 

Jumlah 76 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Kebiasaan Konsumsi TTD 

Kebiasaan konsumsi TTD merupakan jumlah konsumsi TTD selama satu 

bulan terakhir yang dikumpulkan dengan metode wawancara menggunakan 

questioner. Kebiasaan konsumsi TTD dikategorikan menjadi 2 yaitu baik jika 

≥13 tablet sebulan dan kurang jika < 13 tablet sebulan. 

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui bahwa sebagian besar sampel berada 

dalam kategori baik yaitu sebanyak 52 sampel (68.4%) yang berarti sebagian 

besar sampel sudah memenuhi kategori kebiasaan konsumsi TTD yang ideal 

yaitu ≥13 tablet sebulan, secara lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 10. 

Tabel 10. 

Sebaran Sampel Berdasarkan Kebiasaan Konsumsi TTD 

Kebiasaan Konsumsi TTD f % 

Baik  52 68.4 

Kurang   24 31.6 

Jumlah 76 100 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) Status Anemia 

Status anemia didapatkan berdasarkan pemeriksaan kadar hemoglobin 

menggunakan alat Easy Touch GcHb dimana diolah dengan standar yaitu 

kadar hemoglobin normal berkisar 12 – 15 gr/dl. Status anemia sampel 

dikategorikan menjadi dua kategori yaitu anemia jika < 12 gr/dl dan tidak 

anemia jika ≥12 gr/dl. Dari hasil pemeriksaan kadar hemoglobin sampel 

diketahui bahwa kadar hemoglobin tertinggi yaitu 16,1 gr/dl dan terendah 

yaitu 9,4 gr/dl dengan rata  –  rata yaitu 12,6 gr/dl, 

Setelah dikatagorikan sebagian besar sampel tidak mengalami anemia 

yaitu sebanyak 49 orang sampel (64.5%) dan 27 (35%) mengalami anemia.   

Secara lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 11. 

 

Tabel 11. 

Sebaran Sampel Berdasarkan Status Anemia 

Kebiasaan Konsumsi TTD f % 

Anemia  27 35.5 

Tidak Anemia 49 64.5 

Jumlah 76 100 

 

 

 

 

 

 



4. Hasil Analisa Data 

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pola konsumsi yang terdiri 

dari jumlah makanan, jenis makanan dan frekuensi makan dan kebiasaan konsumsi 

tablet tambah darah dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMK N 1 

Manggis digunakan teknik analisis yaitu analisis korelasi rank spearman dengan 

bantuan program SPSS versi 24. Berikut disajikan data mengenai hubungan 

masing-masing variabel sebagai berikut 

a. Hubungan Jenis Makanan dengan Kejadian Anemia 

Tabel 12. 

Sebaran Sampel Berdasarkan Jenis Makanan dengan Kejadian Anemia  

Jenis Makanan 

  

Kejadian Anemia 

Total 
r 

p-

value 

Anemia Tidak 

Anemia 

f % f % f % 

Baik   4 14,8 46 93,9 50 65,8 0,798 0,000 

Tidak Baik 23 85,2 3 6,1 26 34,2 

Total  27 100,0 49 100,0 76 100,0   

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 27 sampel yang 

mengalami anemia, sebagian besar yaitu sebanyak 23 orang sampel (85,2%) 

memiliki pola konsumsi jenis makanan yang dikonsumsi termasuk kategori tidak 

baik. Dari 49 orang sampel yang tidak mengalami anemia, sebagian besar yaitu 

sebanyak 46 orang sampel (93,9%) memiliki pola konsumsi yang dilihat dari jenis 

makanan yang dikonsumsi termasuk kategori baik. 



Hasil uji korelasi rank spearman menunjukkan nilai r = 0,798 dengan p-value 

sebesar 0,000, yang bernilai lebih kecil dari α = 0,005 yang berarti terdapat 

hubungan yang signifikan antara pola konsumsi yang dilihat dari jenis makanan 

dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMK N 1 Manggis dengan derajat 

keeratan hubungan pada kategori kuat serta arah hubungan yang searah. 

b. Hubungan Tingkat Konsumsi Protein dengan Kejadian Anemia 

Tabel 13. 

Sebaran Sampel Berdasarkan Tingkat Konsumsi Protein  

Dengan Kejadian Anemia  

Tingkat 

Konsumsi 

Protein 

  

Kejadian Anemia 

Total 
r p-value 

Anemia Tidak 

Anemia 

f % f % f % 

Baik   6 22,2 36 73,5 42 55,3 0,493 0,000 

Tidak Baik 21 77,8 13 26,5 34 44,7 

Total  27 100,0 49 100,0 76 100,0   

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 27 sampel yang 

mengalami anemia, sebagian besar yaitu sebanyak 21 orang sampel (77,8%) 

memiliki pola konsumsi protein yang dikonsumsi termasuk kategori tidak baik. 

Dari 49 orang sampel yang tidak mengalami anemia, sebagian besar yaitu 

sebanyak 36 orang sampel (73,5%) memiliki pola konsumsi protein yang 

dikonsumsi termasuk kategori baik. 

Hasil uji korelasi rank spearman menunjukkan nilai r = 0,493 dengan p-value 

sebesar 0,000, yang bernilai lebih kecil dari α = 0,005 yang berarti terdapat 



hubungan yang signifikan antara pola konsumsi yang dilihat dari jumlah konsumsi 

protein dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMK N 1 Manggis dengan 

derajat keeratan hubungan pada kategori sedang serta arah hubungan yang searah 

c. Hubungan Tingkat Konsumsi Zat Besi dengan Kejadian Anemia 

Tabel 14. 

Sebaran Sampel Berdasarkan Tingkat Konsumsi Zat Besi  

Dengan Kejadian Anemia  

Tingkat 

Konsumsi Zat 

Besi 

  

Kejadian Anemia 

Total 
r 

p-

value 

Anemia Tidak 

Anemia 

f % f % f % 

Baik   2 7,4 34 69,4 36 47,4 
0,594 0,000 

Tidak Baik 25 92,6 15 30,6 40 52,6 

Total  27 100,0 49 100,0 76 100,0   

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 27 sampel yang 

mengalami anemia, sebagian besar yaitu sebanyak 25 sampel (92,6%) memiliki 

pola konsumsi zat besi kategori tidak baik. Dari 49 orang sampel yang tidak 

mengalami anemia, sebagian besar yaitu sebanyak 34 sampel (69,4%) memiliki 

pola konsumsi zat besi yang dikonsumsi termasuk kategori baik. 

Hasil uji korelasi rank spearman menunjukkan nilai r = 0,594 dengan p-value 

sebesar 0,000, yang bernilai lebih kecil dari α = 0,050 yang berarti terdapat 

hubungan yang signifikan antara pola konsumsi yang dilihat dari konsumsi zat besi 

dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMK N 1 Manggis dengan derajat 

keeratan hubungan pada kategori sedang serta arah hubungan yang searah 



d. Hubungan Tingkat Konsumsi Vitamin C dengan Kejadian Anemia 

Tabel 15. 

Sebaran Sampel Berdasarkan Tingkat Konsumsi Vitamin C  

Dengan Kejadian Anemia  

Tingkat 

Konsumsi 

Vitamin C 

  

Kejadian Anemia 

Total 
r 

p-

value 

Anemia Tidak 

Anemia 

f % f % f % 

Baik   1 3,7 34 69,4 35 46,1 
0,631 0,000 

Tidak Baik 26 96,3 15 30,6 41 53,9 

Total  27 100,0 49 100,0 76 100,0   

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 27 sampel yang 

mengalami anemia, sebagian besar yaitu sebanyak 26 sampel (96,3%) memiliki 

pola konsumsi vitamin C yang dikonsumsi termasuk kategori tidak baik. Dari 49 

sampel yang tidak mengalami anemia, sebagian besar yaitu sebanyak 34 sampel 

(69,4%) memiliki pola konsumsi vitamin C yang dikonsumsi termasuk kategori 

baik. 

Hasil uji korelasi rank spearman menunjukkan nilai r = 0,631 dengan p-value 

sebesar 0,000, yang bernilai lebih kecil dari α = 0,050 yang berarti terdapat 

hubungan yang signifikan antara pola konsumsi yang dilihat dari konsumsi 

vitamin C dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMK N 1 Manggis dengan 

derajat keeratan hubungan pada kategori kuat serta arah hubungan yang searah 

 

 



e. Hubungan Frekuensi Makan dengan Kejadian Anemia 

Tabel 16. 

Sebaran Sampel Berdasarkan Frekuensi Makan dengan Kejadian Anemia  

Frekuensi 

Makan 

  

Kejadian Anemia 

Total 
r p-value 

Anemia Tidak 

Anemia 

f % f % f % 

≥ 3 kali sehari 4 14,8 49 100,0 53 69,7 
0,887 0,000 

< 3 kali sehari 23 85,2 0 0,0 23 30,3 

Total  27 100,0 49 100,0 76 100,0   

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 27 sampel yang 

mengalami anemia, sebagian besar yaitu sebanyak 23 sampel (85,2%) memiliki 

pola konsumsi frekuensi makan termasuk kategori kurang dari tiga kali sehari. 

Dari 49 sampel yang tidak mengalami anemia, seluruhnya yaitu sebanyak 49 

sampel (100,0%) memiliki pola konsumsi frekuensi makan termasuk kategori 

lebih dari atau sama dengan tiga kali sehari. 

Hasil uji korelasi rank spearman menunjukkan nilai r = 0,887 dengan p-value 

sebesar 0,000, yang bernilai lebih kecil dari α = 0,005 yang berarti terdapat 

hubungan yang signifikan antara pola konsumsi frekuensi makan dengan kejadian 

anemia pada remaja putri di SMK N 1 Manggis dengan derajat keeratan hubungan 

pada kategori sangat kuat serta arah hubungan yang searah. 

 

 

 



f. Hubungan Kebiasaan Konsumsi Tablet Tambah Darah dengan Kejadian 

Anemia 

Tabel 17. 

Sebaran Sampel Berdasarkan Kebiasaan Konsumsi Tablet Tambah Darah 

Dengan Kejadian Anemia 

Kebiasaan 

Konsumsi TTD 

  

Kejadian Anemia 

Total 
r p-value 

Anemia Tidak 

Anemia 

f % f % f % 

Baik 3 11,1 49 100,0 52 68,4 
0,915 0,000 

Kurang 24 88,9 0 0,0 24 31,6 

Total  27 100,0 49 100,0 76 100,0   

 

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 27 sampel yang 

mengalami anemia, sebagian besar yaitu sebanyak 24 orang sampel (88,9%) 

memiliki kebiasaan konsumsi tablet tambah darah termasuk kategori baik. Dari 49 

orang sampel yang tidak mengalami anemia, seluruhnya yaitu sebanyak 49 orang 

sampel (100,0%) memiliki kebiasaan konsumsi tablet tambah darah termasuk 

kategori kurang. 

Hasil uji korelasi rank spearman menunjukkan nilai r = 0,915 dengan p-value 

sebesar 0,000, yang bernilai lebih kecil dari α = 0,005 yang berarti terdapat 

hubungan yang signifikan antara kebiasaan konsumsi tablet tambah darah dengan 

kejadian anemia pada remaja putri di SMK N 1 Manggis dengan derajat keeratan 

hubungan pada kategori sangat kuat serta arah hubungan yang searah. 

 



B. Pembahasan  

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). Pada penelitian ini sebagian besar 

sampel tidak mengalami anemia yaitu sebanyak 49 orang sampel (64.5%) dan 27 

(35%) mengalami anemia. 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 (Arisman 2009).  

Penelitian ini dilakukan terhadap 76 sampel yang merupakan siswi SMK N 1 

Manggis. Adapun karakteristik sampel penelitian berdasarkan umur yaitu dari 76 

sampel, sebanyak 11 orang (15.5%) berumur 15 tahun, sebanyak 49 orang (64.5%) 

berumur 16 tahun dan sebanyak 16 orang (21.1%) berumur 17 tahun. Terdapat 

kencederungan siswi yang berusia 13-15 tahun mengalami anemia karena pada 

kisaran umur 13-15 tahun, seseorang baru mengalami menstruasi sehingga 

kecenderungan anemia lebih besar akibat kehilangan darah yang dialami (Arumsari, 

2008). Remaja putri lebih beresiko menderita anemia daripada remaja putra karena 

disebabkan oleh faktor setian bulan remaja putri mengalami menstruasi, selama 

kurang lebih lima hari (Merryana Adriani, 2012). Status gizi merupakan keadaan 

tubuh sebagai akibat antara konsumsi, penyerapan dan penggunaan zat – zat gizi 

atau keadaan fisiologik akibat dari tersedianya zat gizi dalam tubuh. Permaesih dan 

Herman (2005) menunjukan bahwa remaja yang mempunyai Indeks Massa Tubuh 



(IMT) kurang atau tubuh kurus mempunyai resiko 1.5 kali untuk menjadi anemia. 

Pada penelitian ini sebagian besar sampel dengan status gizi ketegori normal, yang 

berarti sampel memiliki resiko lebih rendah untuk menderita anemia. Berdasarkan 

tingkat pengetahuan tentang anemia, sebagian besar sampel tingkat pengetahuan 

tentang anemia cukup 66 sampel (87, 2%), kurang 3 sampel (3,9%) dan baik 7 

sampel (9,2%). Hal ini menunjukkan sampel sudah memperoleh informasi 

mengenai kesehatan khususnya tentang anemia. Padmiari dan Sugiani (2017) 

menyatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan tentang 

TTD dan anemia terhadap kejadian anemia. Hal ini disebabkan kejadian anemia 

tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan. 

Data jenis makanan yang disajikan adalah data konsumsi jenis makanan yang 

mengandung protein, zat besi seperti ikan, daging, hati dan ayam dan vitamin C 

seperti jeruk, nanas, rambutan, papaya, dan tomat yang dihitung dalam satu bulan 

terakhir dimana jenis makanan yang dikonsumsi dalam satu kali konsumsi dihitung 

tanpa memperhitungkan bumbu, minyak dan gula (Wati Oktaviani, 2011).  Hasil uji 

hubungan antara pola konsumsi yang dilihat dari jenis makanan dengan kejadian 

anemia menggunakan analisis statistic rank spearman menunjukkan nilai r = 0,798 

dengan p-value sebesar 0,000 yang bernilai lebih kecil dari α = 0,005 yang berarti 

terdapat hubungan yang signifikan antara pola konsumsi yang dilihat dari jenis 

makanan dengan kejadian anemia. Hal ini menunjukkan bahwa sampel sudah 

mengonsumsi jenis bahan makanan yang mengandung protein, zat besi dan vitamin 

C, berdasarkan hasil wawancara jenis bahan makanan yang sering dikonsumsi 

sampel adalah daging ayam, ikan, sayur daun kelor, buah jeruk dan pisang. 



Protein dalam darah mempunyai mekanisme yang spesifik sebagai carrier bagi 

transportasi zat besi pada sel mukosa. Kurangnya asupan protein akan 

mengakibatkan transportasi zat besi terlambat sehingga akan terjadi defesiensi zat 

besi (Bridges 2008 dalam Pratiwi 2016). Hasil penelitian ini menunjukkan konsumsi 

protein tertinggi sebanyak 206,5 gr dan terendah 17,9 gr dengan rata – rata 64,2 gr. 

Berdasarkan hasil uji analisis statistic rank spearman menunjukkan nilai r = 0,594 

dengan p-value sebesar 0,000, yang bernilai lebih kecil dari α = 0,050 yang berarti 

terdapat hubungan yang signifikan antara pola konsumsi yang dilihat dari konsumsi 

protein dengan kejadian anemia pada remaja putri. 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. Selain itu, hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian 

Rossita (2016, Widarini (2008) dan Indriawati (2001) yang menyatakan bahwa 

terdapat hubungan atau korelasi yang signifikan antara asupan protein dengan 

kejadian anemia pada remaja.  

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). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi zat besi (Fe) tertinggi 

sebanyak 45 gr dan terendah 3,2gr dengan rata – rata 16.1gr. Hasil uji korelasi rank 

spearman menunjukkan nilai r = 0,594 dengan p-value sebesar 0,000, yang bernilai 

lebih kecil dari α = 0,050 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pola 

konsumsi yang dilihat dari konsumsi zat besi dengan kejadian anemia. Penelitian ini 

sejalan dengan penelitian Arifin (2013) yang menunjukkan bahwa asupan Fe 

mempunyai hubungan yang bermakna dengan kejadian anemia pada murid sekolah 

dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan juga hasil penelitian Khatimah 

(2017), Rossita (2016), Nelima (2015) dan Tadete (2013) yang juga menjuga 

menyatakan ada hubungan asupan zat besi dengan kejadian anemia pada remaja 

putri. Remaja putri yang memiliki asupan zat besi rendah akan berisiko 9 kali lebih 

besar untuk menderita anemia dibandingkan remaja putri yang memiliki asupan zat 

besi yang cukup. 

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. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsumsi vitamin C tertinggi 

sebanyak 451,1 gr dan terendah 2,4 gr dengan rata – rata 83,9 gr. Hasil uji korelasi 

rank spearman menunjukkan nilai r = 0,631 dengan p-value sebesar 0,000, yang 

bernilai lebih kecil dari α = 0,050 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan 



antara pola konsumsi yang dilihat dari konsumsi vitamin C dengan kejadian anemia 

pada remaja putri. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Kirana (2011) pada remaja putri di SMA Negeri 2 Semarang yang 

menyatakan bahwa ada hubungan antara asupan vitamin C dengan kejadian anemia. 

Hasil penelitian menunjukkan semakin tinggi asupan vitamin C maka kadar 

hemoglobin akan semakin tinggi yang berarti kejadian anemia semakin rendah. 

Penelitian lain dilakukan oleh Tadete (2013) dan Trisnawati (2014) yang 

menyatakan terdapat hubungan antara asupan vitamin C dengan kejadian anemia. 

Kurangnya asupan vitamin C yang dikonsumsi memiliki kemungkinan untuk 

menderita anemia.  

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). Berdasarkan hasil uji korelasi rank 

spearman menunjukkan nilai r = 0,887 dengan p-value sebesar 0,000, yang bernilai 

lebih kecil dari α = 0,005 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pola 

konsumsi yang dilihat dari frekuensi makan dengan kejadian anemia pada remaja 

putri. 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. 



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). Berdasarkan hasil uji korelasi rank spearman 

yang menguji hubungan konsumsi tablet tambah darah dengan kejadian anemia 

menunjukkan nilai r = 0,915 dengan p-value sebesar 0,000, yang bernilai lebih kecil 

dari α = 0,005 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kebiasaan 

konsumsi tablet tambah darah dengan kejadian anemia pada remaja putri. Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Ulfa (2014)  

pada remaja putri di D-3 Kebidanan STIKES Patria Husada Blitar  yang menyatakan 

bahwa terdapat hubungan perilaku minum tablet tambah daerah dengan kadar 

hemoglobin remaja putri. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Handayani, et al yang menyatakan ada perbedaan bermakna rata-rata kadar Hb 

sebelum dan sesudah diberikan tablet tambah darah. Pemberian suplementasi tablet 

tambah darah efektif untuk meningkatkan kadar Hb remaja putri dengan kata lain 

ada hubungan yang nyata antara konsumsi tablet tambah darah dengan kadar Hb.  

Hal ini dapat dibuktikan dalam teori yang mengatakan bahwa 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). 



 


