
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Anemia 

1. Pengertian Anemia 

Anemia adalah keadaan saat jumlah sel darah merah atau jumlah hemoglobin 

(protein pembawa oksigen) dalam sel darah merah berada di bawah normal. Anemia 

adalah berkurangnya hingga dibawah nilai normal eritrosit, kuantitas hemoglobin, dan 

volume packed red blood cell (hematokrit) per 100 ml darah (Pratiwi 2016) 

Anemia Gizi adalah kekurangan kadar haemoglobin (Hb) dalam darah yang 

disebabkan karena kekurangan zat gizi yang diperlukan untuk pembentukan Hb. 

Anemia terjadi karena kadar hemoglobin (Hb) dalam darah merah sangat kurang. Di 

Indonesia sebagian besar anemia ini disebabkan karena kekurangan zat besi (Fe) 

hingga disebut Anemia Kekurangan Zat Besi atau Anemia Gizi Besi (Pratiwi 2016)  

 

2. Patofisiologi Anemia 

Berdasarkan patogenesisnya, Anemia digolongkan dalam 3 kelompok yaitu 

(Pratiwi 2016)  :  

a. Anemia Karena Kehilangan Darah 

Anemia karena kehilangan darah akibat perdarahan yaitu terlalu banyaknya sel-

sel darah merah yang hilang dari tubuh seseorang akibat dari kecelakaan dimana 

perdarahan mendadak dan banyak jumlahnya, yang disebut perdarahan eksternal. 

Perdarahan dapat pula disebabkan karena racun, obat-obatan atau racun binatang yang 
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menyebabkan penekanan terhadap pembentukan sel-sel darah merah. Selain itu ada 

pula perdarahan kronis yang terjadi sedikit demi sedikit tetapi terus-menerus. 

Perdarahan ini disebabkan oleh kanker pada saluran pencernaaan, peptic, ulser, wasir 

yang dapat menyebabkan anemia. 

b. Anemia Karena Pengerusakan Sel-Sel Darah Merah 

Anemia karena pengrusakan sel-sel darah merah dapat terjadi karena bibit 

penyakit atau parasite yang masuk kedalam tubuh, seperti malaria atau cacing tambang, 

hal ini dapat menyebabkan anemia hemolitik. Bila sel-sel darah merah rusak dalam 

tubuh, zat besi yang ada di dalam tidak hilang tetapi dapat digunakan kembali untuk 

membentuk sel-sel darah merah yang baru dan pemberian zat besi pada anemia jenis 

ini kurang bermanfaat. Sedangkan asam folat dirusak dan tidak dapat digunakan lagi 

oleh karena itu pemberian asam folat sangat diperlukan untuk pengobatan anemia 

hemolitik. 

c. Anemia Karena Gangguan Pada Produksi Sel-sel Darah Merah 

Sumsum tulang mengganti sel darah yang tua dengan sel darah merah yang baru 

sama cepatnya dengan banyaknya sel darah merah yang hilang, sehingga jumlah sel 

darah merah yang dipertahankan akan selalu cukup banyak di dalam darah, dan untuk 

mempertahankannya diperlukan cukup banyak zat gizi. Apabila tidak tersedia zat gizi 

dalam jumlah yang cukup akan terjadi gangguan pembentukan sel darah merah baru. 

Anemia karena gangguan pada reproduksi sel-sel darah merah, dapat timbul atau 

terjadi karena kurangnya zat gizi penting seperti zat besi, asam folat, asam pantotenat, 

vitamin B12, protein kobalt, dan tianin, yang kekurangannya biasa disebut Anemia 



Gizi. Selain itu juga kekurangan eritrosit, infiltrasi sum-sum tulang, kelainan endokrin 

dan penyakit ginja kronis dan sirosis hati. 

 

3. Penyebab Anemia 

 (Briawan 2002) dalam penelitiannya menyatakan ada beberapa penyebab umum 

yang dapat mengakibatkan anemia yaitu:  

a. Kehilangan darah atau Perdarahan hebat seperti Perdarahan  Akut 

(mendadak), Kecelakaan, Pembedahan, Persalinan, Pecah pembuluh darah, 

perdarahan Kronik (menahun), Perdarahan menstruasi yang sangat banyak, 

serta hemofilia. 

b. Berkurangnya pembentukan sel darah merah  seperti Defesiensi zat besi, 

defesiensi vitamin B12, defesiensi asam folat,dan Penyakit kronik. 

c.  Gangguan produksi sel darah merah seperti ketidak sanggupan sumsum 

tulang belakang membentuk sel- sel darah. 

 

4. Klasifikasi Anemia 

Anemia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis anemia yang dapat terjadi 

pada remaja yaitu (Pratiwi 2016): 

1) Anemia Zat Besi  

Anemia yang paling sering adalah anemia akibat kekurangan zat besi. 

Kekurangan ini disebabkan karena kurang masuknya unsur zat besi dalam 

makanan, gangguan reabsorbsi, dan penggunaan terlalu banyaknya zat besi. 

2) Anemia Megaloblastik  
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Anemia megaloblastik disebabkan karena defisiensi Asam folat atau vitamin B12 

yang mengakibatkan gangguan pada sintesis timidin dan efek pada replikasi 

DNA, efek yang timbul adalah pembesaran prekursor sel darah (megaloblas) di 

sumsum tulang, hematopoiesis yang tidak efektif, dan pansitopenia. 

3) Anemia Hipoplastik 

Anemia pada yang disebabkan karena sumsum tulang kurang mampu 

memproduksi sel-sel darah merah. Dimana etiologinya belum diketahui dengan 

pasti kecuali sepsis, sinar rontgen, racun dan obat-obatan. 

4) Anemia Hemolitik 

Anemia yang disebabkan karena penghancuran sel darah merah berlangsung 

lebih cepat, yaitu penyakit malaria. 

 

5. Tanda dan akibat Anemia 

a. Tanda – Tanda Anemia  

(Pratiwi 2016) dalam penelitiannya mengatakan beberapa tanda yang dapat 

dikenali dan dirasakan oleh penderita kekurangan hemoglobin dalam darah pada 

remaja yaitu: 

- Lesu, lemah , letih, lelah, lalai (5L). 

- Sering mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang, dan konjungtiva 

pucat. 

- Gejala lebih lanjut adalah kelopak mata, bibir, lidah, kulit dan telapak 

tangan  menjadi pucat. 
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- Nyeri tulang, pada kasus yang lebih parah, anemia menyebabkan tachikardi, 

dan pingsan. 

b. Akibat Anemia  

Ada beberapa akibat yang dapat dihasilkan atau berdampak bagi penderita 

kekurangan hemoglobin dalam darah pada seseorang yang menderitanya 

(Briawan 2002) : 

1. Remaja 

a) Remaja Putri 

- Menurunnya kesehatan reproduksi 

- Terhambatnya perkembangan motorik, mental dan kecerdasan 

- Menurunkan kemampuan dan konsentrasi belajar. 

- Mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan tidak mencapai optimal. 

- Menurunkan fisik olahraga serta tingkat kebugaran 

- Mengakibatkan muka pucat 

b) Remaja Laki-Laki 

- Terhambatnya perkembangan motorik, mental dan kecerdasan 

- Menurunkan kemampuan dan konsentrasi belajar. 

- Mengganggu pertumbuhan sehingga tinggi badan tidak mencapai optimal. 

- Menurunkan fisik olahraga serta tingkat kebugaran 

- Mengakibatkan muka pucat 

2. Dewasa : 

- Berkurangnya daya pikir dan konsentrasi 

- Berkurangnya prestasi 



- Berkurangnya semangat belajar dan bekerja 

- Menurunnya produktivitas kerja. 

- Menurunnya kebugaran tubuh 

- Mudah terserang penyakit 

- Dapat mengakibatkan kelahiran bayi prematur (bayi lahir dengan berat 

badan rendah 

 

6. Kriteria Anemia 

Untuk memenuhi definisi anemia, maka perlu ditetapkan batas hemoglobin atau 

hematokrit yang dianggap sudah terjadi anemia. Batas tersebut sangat dipengaruhi oleh 

usia,jenis kelamin,dan ketinggian tempat tinggal dari permukaan laut. 

Tabel 1. Kriteria Anemia 

WHO dalam Asri Asih, 2016 

 

7. Anemia pada Pecandu Narkoba 

Jika dilihat dari rata-rata asupan zat besi yang melebihi rata-rata kebutuhan zat 

besinya dan tingkat kecukupan zat besi yang termasuk kategori cukup namun mayoritas 

subjek mengalami anemia. Hal ini diduga karena asupan zat besi subjek berasal dari 

pangan sumber non-heme (kacang-kacangan, serealia, dan sayuran) yang memiliki 

bioavailabili-tas yang rendah. Zat besi non-heme tersebut mem-butuhkan zat untuk 

No Jenis kelamin / umur Kadar hemoglobin 

1 laki-laki Hb <13 gr/dl 

2 Perempuan Hb <12 gr/dl 



membantu penyerapan zat besi tersebut. Zat yang membantu penyerapannya ada-lah 

vitamin C. Buah-buahan sumber vitamin C se-perti jeruk, pepaya, tomat, jambu biji, 

dan mangga dapat membantu penyerapan zat besi non heme dengan cara mengubah 

bentuk feri menjadi ben-tuk fero yang lebih mudah diserap. Namun tingkat kecukupan 

vitamin C semua subjek mengalami defisit. Hal inilah yang diduga menyebabkan 

mayoritas subjek mengalami anemia. Disamping itu, ada kemungkinan lain bahwa 

anemia yang diderita oleh sebagian besar subjek bukan karena defisiensi zat besi. 

Anemia dapat dise-babkan oleh beberapa faktor yaitu defisiensi zat gizi (zat besi, asam 

folat, B12), penyakit kronis (kanker), perdarahan, dan penyakit lain seperti malaria, 

cacing tam-bang (Wahyuningsih & Ekawidyani 2014). 

Hasil peneltian Islam et al. (2002) di Dhaka yang menyebutkan bahwa 60% dari 

pecandu narkoba mengalami anemia dan narkoba berpengaruh nyata menurunkan 

kadar hemoglo-bin. Hasil penelitian lain juga menyebutkan bahwa narkoba secara 

signifikan menurunkan konsentrasi zat besi (Wahyuningsi & Ekawidyani 2014).  

 

8. Penanggulangan Anemia 

Tindakan penting yang harus dilakukan untuk mencegah kekurangan zat besi 

pada tubuh antara lain (Pratiwi 2016): 

a. Konseling untuk membantu memilih bahan makanan dengan kadar besi yang 

cukup secara rutin pada usia remaja. 

b. Meningkatkan konsumsi besi dari sumber hewani seperti daging, ikan, unggas, 

makanan laut disertai minum sari buah yang mengandung vitamin C (asam 

askorbat) untuk meningkatkan absorbsi besi dan menghindari atau mengurangi 



minum kopi, teh, teh es, minuman ringan yang mengandung karbonat dan minum 

susu pada saat makan. 

c. Suplementasi besi. Merupakan cara untuk menanggulangi ADB di daerah dengan 

prevalensi tinggi. Pemberian suplementasi besi pada remaja dosis 1 

mg/KgBB/hari. 

d. Untuk meningkatkan absorbsi besi, sebaiknya suplementasi besi tidak diberi 

bersama susu, kopi, teh, minuman ringan yang mengandung karbonat, 

multivitamin yang mengandung phosphate dan kalsium. 

e. Skrining anemia. Pemeriksaan hemoglobin dan hematokrit masih merupakan 

pilihan untuk skrining anemia defisiensi besi. 

 

9. Pengobatan Anemia 

Pengobatan anemia tergantung pada penyebabnya:  

1. Anemia kekurangan zat besi. Bentuk anemia ini diobati dengan suplemen 

zat besi, yang mungkin Anda harus minum selama beberapa bulan atau 

lebih..  

2. Anemia kekurangan vitamin. Anemia jenis ini diobati dengan suntikan 

yang seringkali suntikan vitamin seumur hidup (vitamin B-12). 

3. Anemia karena kekurangan asam folat diobati dengan suplemen asam folat.  

4. Anemia Aplastic. Pengobatan untuk anemia ini dapat mencakup transfusi 

darah untuk meningkatkan kadar sel darah merah.  

5. Anemias hemolitik. Mengelola anemia hemolitik termasuk menghindari 

obat-obatan tertentu, mengobati infeksi terkait dan menggunakan obat-



obatan yang menekan sistem kekebalan tubuh, yang dapat menyerang sel-

sel darah merah. Pengobatan singkat dengan steroid, obat penekan 

kekebalan atau gammaglobulin yang dapat membantu menekan sistem 

kekebalan tubuh menyerang sel-sel darah merah. 

 

B. Narkoba 

1. Pengertian Narkoba 

Istilah Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Lama 

kelamaan disadari bahwa kepanjangan narkoba tersebut keliru sebab istilah obat 

“berbahaya” dalam ilmu kedokteran adalah obat-obatan yang tidak boleh dijual bebas, 

karena pemberiannya dapat membahayakan bila tidak melalui pertimbangan medis. 

Banyak jenis narkotika dan psikotropika memberi manfaat yang besar bila digunakan 

dengan baik dan benar dalam bidang kedokteran. Tindakan operasi (pembedahan) yang 

dilakukan oleh dokter harus didahului dengan pembiusan. Orang mengalami stres dan 

gangguan jiwa diberi obat-obatan yang tergolong psikotropika oleh dokter agar dapat 

sembuh. Banyak jenis narkoba yang sangat bermanfaat dalam bidang kedokteran. 

Karenanya, sikap antinarkoba sangat keliru, yang benar adalah anti penyalahgunaan 

narkoba (Badan Narkotika Nasional 2011). 

Selain Narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen 

Kesehatan Republik Indonesia adalah “NAPZA” atau “NAZA” yang merupakan 

singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Narkoba merupakan bahan/zat 

yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf 



pusat/otak sehingga bilamana disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, 

psikis/jiwa dan fungsi sosial  (Badan Narkotika Nasional 2011). 

Semua zat yang termasuk NAZA menimbulkan adiksi (ketagihan) yang pada 

gilirannya berakibat pada dependensi (ketergantungan). Zat yang termasuk 

NAZA memiliki sifat sebagai berikut  (Badan Narkotika Nasional 2011): 

a) Keinginan yang tak tertahankan (an over – powering desire) terhadap zat yang 

dimaksud, dan kalau perlu dengan jalan apapun untuk memperolehnya. 

b) Kecenderungan untuk menambah takaran (dosis) sesuai dengan toleransi tubuh. 

c) Ketergantungan psikologis, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan 

menimbulkan gejala-gejala kejiwaan seperti kegelisahan, kecemasan, depresi 

dan sejenisnya. 

d) Ketergantungan fisik, yaitu apabila pemakaian zat dihentikan akan menimbulkan 

gejala fisik yang dinamakan gejala putus zat withdrawal symptom.  

 

2. Penyalahgunaan Narkoba 

Penyalahgunaan/ketergantungan NAZA merupakan penyakit endemik dalam 

masyarakat modern, penyakit endemik dalam masyarakat modern, penyakit kronik 

yang berulangkali kambuh dan merupakan proses gangguan mental adiktif. 

Menurut (Badan Narkotika Nasional, Republik Indonesia. 2011) penyalahguna 

NAZA yang menyebabkan ketergantungan dapat dibagi dalam 3 golongan besar, 

yaitu : 

1. Ketergantungan primer, ditandai dengan adanya kecemasan dan depresi, yang 

pada umumnya terdapat pada orang dengan kepribadian tidak stabil. Mereka ini 



sebetulnya dapat digolongkan orang yang menderita sakit ( pasien ) namun salah 

atau tersesat ke NAZA dalam upaya untuk mengobati dirinya sendiri yang 

seharusnya meminta pertolongan ke dokter (psikiater). Golongan ini memerlukan 

terapi dan rehabilitasi dan bukannya hukuman. 

2. Ketergantungan reaktif, yaitu (terutama) terdapat pada remaja karena dorongan 

ingin tahu, bujukan dan rayuan teman, jebakan dan tekanan serta pengaruh teman 

kelompok sebaya (peer group pressure). Mereka ini sebenarnya merupakan korban 

(victim); golongan ini memerlukan terapi dan rehabilitasi dan bukannya hukuman. 

3. Ketergantungan simtomatis, yaitu penyalahgunaan ketergantungan NAZA sebagai 

salah satu gejala dari tipe kepribadian yang mendasarinya, pada umumnya terjadi 

pada orang dengan kepribadian antisosial (psikopat) dan pemakaian NAZA itu 

untuk kesenangan semata. Mereka dapat digolongkan sebagai kriminal karena 

seringkali mereka juga merangkap sebagai pengedar (pusher). Mereka ini selain 

memerlukan terapi dan rehabilitasi juga hukuman. 

Faktor yang menyebabkan seseorang salah dalam penyalahgunaan NAZA, 

yaitu  (Badan Narkotika Nasional 2011) : 

a. Faktor psikis, antara lain : 

1. Mencari kesenangan dan kegembiraan 

2. Melarikan diri dari kenyataan 

3. Rasa ingin tahu, meniru, mencoba, dan sebagainya. 

b. Faktor sosial kultural, antara lain : 

1. Rasa setia kawan 

2. Upacara-upacara kepercayaan/adat 



3. Tersedia dan mudah diperoleh dan sebagainya 

 

3. Rehabilitasi Narkoba  

Rehabilitasi adalah fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang 

– orang tertentu dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini. Rehabilitasi 

narkoba adalah tempat yang memberikan pelatihan ketrampilan dan pengetahuan untuk 

menghindarkan diri dari narkoba  (Badan Narkotika Nasional 2011). 

Menurut UU RI No. 35 Tahun 2009, ada dua jenis rehabilitasi ada 2, yaitu (Badan 

Narkotika Nasional 2011) : 

a. Rehabilitasi Medis  

Suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu 

dari ketergantungan narkotika. 

b. Rehabilitasi Sosial 

Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun 

sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam 

kehidupan masyarakat.  

Pusat atau Lembaga yang memiliki program Rehabilitasi seharusnya memenuhi 

persyaratan sebagai berikut (Badan Narkotika Nasional 2011) :  

a. Sarana dan prasarana yang memadai termasuk gedung, akomodasi, kamar 

mandi/WC yang higienis, makanan dan minuman yang bergizi dan halal, ruang 

kelas, ruang rekreasi, ruang konsultasi individual maupun kelompok, ruang 

konsultasi keluarga, ruang ibadah, ruang olah raga, ruang ketrampilan dan lain 

sebagainya. 



b. Tenaga yang profesional (psikiater, dokter umum, psikolog, pekerja sosial, 

perawat, agamawan/ rohaniawan dan tenaga ahli lainnya/instruktur). Tenaga 

profesional ini untuk menjalankan program yang terkait. 

c. Manajemen yang baik. 

d. Kurikulum/program rehabilitasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan. 

e. Peraturan dan tata tertib yang ketat agar tidak terjadi pelanggaran ataupun 

kekerasan. 

f. Keamanan (security) yang ketat agar tidak memungkinkan peredaran NAZA di 

dalam pusat rehabilitasi (termasuk rokok dan minuman keras).  

Menurut (Badan Narkotika Nasional 2011) tentang Penempatan 

penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, untuk menjatuhkan lamanya proses 

rehabilitasi, sehingga wajib diperlukan adanya keterangan ahli dan sebagai standar 

dalam proses terapi dan rehabilitasi adalah sebagai berikut: 

a. Program Detoksifikasi dan Stabilisasi yang lamanya 1 (satu) bulan 

b. Program Primer dan Program Re-Entry yang lamanya 6 (enam) bulan 

 

 

 

4. Metode Terapi Komunitas (Therapeutic Community)  

a. Pengertian Terapi Komunitas   

Terapi Komunitas adalah grup atau sekelompok orang yang memiliki prinsip 

interpersonal yang cukup tinggi, sehingga mampu mendorong orang lain untuk belajar 



berinteraksi di suatu komunitas. Terapi komunitas terdiri dari staf yang pernah 

mengalami rasa sakit dan memiliki perilaku yang timbul akibat ketergantungan 

narkoba, namun telah mampu dan mengetahui cara mengatasinya serta telah melalui 

pendidikan dan pelatihan khusus yang memenuhi syarat dan konselor. Tenaga 

professional hanya sebagai konsultan saja. Di lingkungan khusus ini pasien dilatih 

ketrampilan mengelola waktu dan perilaku secara efektif serta kehidupan sehari – hari, 

sehingga dapat mengatasi keinginan mengonsumsi narkoba. Dalam komunitas ini 

semua aktif dalam proses terapi (Badan Narkotika Nasional  2015). 

Teori yang mendasari metode Therapeutic Community adalah pendekatan 

behavioral dimana berlaku sistem reward (penghargaan/penguatan) dan punishment 

(hukuman) dalam mengubah suatu perilaku. Selain itu digunakan juga pendekatan 

kelompok, dimana sebuah kelompok dijadikan suatu media untuk mengubah suatu 

perilaku (Badan Narkotika Nasional  2015). 

(Badan Narkotika Nasional  2015) mengemukakan Konsep Therapeutic 

Community yaitu menolong diri sendiri, dapat dilakukan  dengan adanya keyakinan 

bahwa :  

a) Setiap orang bisa berubah 

b) Kelompok bisa mendukung untuk berubah 

c) Setiap individu harus bertanggung jawab 

d) Program terstruktur dapat menyediakan lingkungan aman dan kondusif 

bagi perubahan 

e) Adanya partisipasi aktif  

b. Program Terapi Komunitas 



Pelaksanaan program disusun untuk membuat  residen  terlibat secara penuh 

dalam setiap kegiatan,  sesuai  dengan  job  function-nya masing – masing.   Kedudukan   

petugas   hanya   sebagai   pengawas,   yang   mengawasi program. Kategori struktur 

program utama dari Therapeutic Community, terdiri dari  4 (empat) (Badan Narkotika 

Nasional  2015), yaitu: 

a) Behaviour management shaping (Pembentukan tingkah laku) merupakan 

perubahan perilaku yang diarahkan pada kemampuan untuk mengelola 

kehidupannya sehingga terbentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai, 

norma – norma kehidupan masyarakat. 

b) Emotional and psychological (Pengendalian emosi dan psikologi) 

merupakan perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan 

kemampuan penyesuaian diri secara emosional dan psikologis. 

c) Intellectual and spiritual (pemikiran dan kerohanian) merupakan 

Perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan aspek pengetahuan, 

nilai – nilai spiritual, moral dan etika, sehingga mampu menghadapi dan 

mengatasi tugas – tugas kehidupannya maupun permasalahan yang belum 

terselesaikan. 

d) Vocational and survival merupakan (Keterampilan kerja dan keterampilan 

bersosial serta bertahan hidup) 

Perubahan perilaku yang diarahkan pada peningkatan kemampuan dan 

keterampilan residen yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan tugastugas sehari-

hari maupun masalah dalam kehidupannya.  

 



C. Pola Konsumsi 

1. Pengertian Pola Konsumsi  

Pola konsumsi makanan adalah susunan makanan yang biasa dimakan mencakup 

jenis dan jumlah bahan makanan yang dikonsumsi seseorang atau kelompok 

orang/penduduk dalam frekuensi dan jangka waktu tertentu (Muliyati & Sirajuddin  

2011).  

Pola konsumsi remaja biasanya berbeda dengan kelompok umur lainnya, 

pengalaman baru, kegembiraan di sekolah, rasa takut kalau terlambat di sekolah, 

menyebabkan para remaja sering menyimpang dari kebiasaan makan yang sudah 

diberikan pada mereka. berdasarkan hasil penelitian tentang peranan pola makan 

terhadap anemia gizi pada remaja putri pondok pesantren di Surabaya menunjukan 

bahwa  reponden dengan pola makan buruk mempunyai resiko terkena anemia 12 kali 

lipat dibandingkan responden dengan pola makan baik (Sulistyoningsih, 2011 dalam 

Masthalina 2015). 

 

a. Jenis Bahan Makanan 

Jenis makan adalah sejenis makanan pokok yang dimakan setiap hari terdiri dari 

makanan pokok, Lauk hewani,Lauk nabati, Sayuran ,dan Buah yang dikonsumsi setiap 

hari Makanan pokok adalah sumber makanan utama di negara indonesia yang 

dikonsumsi setiap orang atau sekelompok masyarakat yang terdiri dari beras, jangung, 

sagu, umbi-umbian, dan tepung. (Masthalina  2015). 

Jenis makanan yang unsur dominannya protein seperti daging atau kacang-

kacangan secara alami sudah memilki kombinasi ini. Unsur lemak melambatkan laju 



pencernaan agar protein punya cukup waktu berinteraksi dengan asam lambung. Tetapi 

jika ditambahkan lemak lagi pada kombinasi ini, misalnya dengan cara menggoreng 

dalam minyak, peningkatan lemak akan menahan protein sampai lebih dalam 4 jam di 

dalam lambung. Kita sudah mengetahui jika aktivitas asam lambung akan menurun 

setelah 4 jam dan ini dapat menyebabkan proses pencernaan protein di lambung 

menjadi tidak sempurna (Masthalina (2015). 

Jenis bahan makanan yang banyak mengandung zat besi yaitu Hati, Daging Sapi, 

Ikan, Telur Ayam, Kacang-kacangan, Tepung Gandum, Sayuran Hijau Daun, Umbi-

umbian,Buah-buahan, Beras, Susu Sapi. Hati dan daging adalah bahan makanan yang 

paling banyak mengandung zat besi. Dari bahan makanan yang berasal dari tumbuh-

tumbuhan, maka kacang-kacangan seperti kedelai, kacang tanah, kacang panjang koro, 

buncis serta sayuran hijau daun mengandung banyak zat besi (Masthalina 2015). 

Selain dari pada banyaknya zat besi yang tersedia didalam makanan, juga perlu 

diperhatikan faktor-faktor lain yang mempengaruhi absorpsi zat besi, antara lain 

macam-macam bahan makanan itu sendiri. Didalam campuran susunan makanan, 

adanya bahan makanan hewani dapat meninggikan absorpsi zat besi yang berasal dari 

tumbuh-tumbuhan. Faktor ini mempunyai arti penting dalam menghitung jumlah zat 

besi yang dikonsumsi oleh masyarakat yang tak mampu dan jarang mengkonsumsi 

bahan makanan hewani (Masthalina 2015). 

b. Jumlah Konsumsi Zat Gizi 

1) Energi 



Energi merupakan zat gizi utama, jika asupan energi tidak terpenuhi sesuai 

kebutuhan maka kebutuhan akan zat gizi lainnya seperti protein, vitamin, mineral juga 

sulit terpenuhi (Hidayati & Lestariana 2016). 

Wulansari (2009) menyatakan untuk menilai kecukupan konsumsi pangan 

adalah dengan menilai kecukupan konsumsi energi dan protein. Pada umumnya jika 

kecukupan energi dan protein sudah terpenuhi dan dikonsumsi dari beragam jenis 

pangan, maka kecukupan zat gizi lainnya biasanya juga akan terpenuhi. 

Kekurangan satu zat gizi sering diikuti dengan kekurangan zat gizi lainnya dan 

begitu pula dengan penyerapan dan metabolisme zat gizi saling terkait antara satu zat 

gizi dengan zat gizi lainnya. Rendahnya asupan energi dan protein dapat menimbulkan 

masalah kekurangan energi dan protein kemudian akan menurunkan daya tahan tubuh 

terhadap infeksi. Penyakit infeksi yang sering terjadi penderita kurang gizi adalah 

penyakit saluran pernafasan dan saluran pencernaan, penyakit ini dapat mengakibatkan 

gangguan dalam penyerapan zat gizi makanan, salah satunya Fe, bila terdapat 

gangguan penyerapan Fe maka akan terdapat kemungkinan terjadinya Anemia (Pratiwi  

2016). 

Menurut Indartanti & Kartini (2014) kekurangan konsumsi energi dapat 

menyebabkan anemia, hal ini terjadi karena pemecahan protein tidak lagi ditujukan 

untuk pembentukan sel darah merah dengan sendirinya menjadi kurang. Pemecahan 

protein untuk energi dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam tubuh.  

Pratiwi (2016) mengatakan Pengaruh asupan energi terhadap kejadian anemia 

dibuktikan dalam beberapa penelitian yang mana remaja dengan asupan energi < 100% 

AKG memiliki resiko 3,13 kali lebih tinggi dibandingkan remaja putri yang konsumsi 



cnerginya cukup (Lestari, 1996), 3,2 kali lebih tinggi dibandingkan remaja putri yang 

konsumsi cnerginya cukup (Safyanti., 2002), 6,96 kali lebih tinggi dibandingkan 

remaja putri yang konsumsi cnerginya cukup (Kwatrin, 2007), 5,06 kali lebih tinggi 

dibandingkan remaja putri yang konsumsi cnerginya cukup (Satyaningsih, 2007). 

 

2) Zat Gizi Protein 

Protein merupakan suatu zat makanan yang amat penting bagi tubuh karena zat 

ini di samping berfungsi sebagai bahan bakar dalam tubuh juga berfungsi sebagai zat 

pembangun dan pengatur. Asupan protein yang adekuat sangat penting untuk mengatur 

integritas, fungsi, dan kesehatan manusia dengan menyediakan asam amino sebagai 

precursor molekul esensial yang merupakan komponen dari semua sel dalam tubuh. 

(Kirana 2011). 

Protein juga berperan penting dalam transportasi zat besi di dalam tubuh. Oleh 

karena itu, kurangnya asupan protein akan mengakibatkan transportasi zat besi 

terhambat sehingga akan terjadi defisiensi besi. Di samping itu makanan yang tinggi 

protein terutama yang berasal dari hewani banyak mengandung zat besi. Transferin 

adalah suatu glikoprotein yang disintesis di hati. Protein ini berperan sentral dalam 

metabolisme besi tubuh sebab transferin mengangkut besi dalam sirkulasi ke tempat – 

tempat yang membutuhkan besi, seperti dari usus ke sumsum tulang untuk membentuk 

hemoglobin yang baru. Feritin adalah protein lain yang penting dalam metabolisme 

besi. Pada kondisi normal, feritin meyimpan besi yang dapat diambil kembali untuk 

digunakan sesuai kebutuhan. (Kirana 2011). 



Tingkat konsumsi protein perlu diperhatikan karena semakin rendah tingkat 

konsumsi protein maka semakin cenderung untuk menderita anemia. Hal ini dapat 

dijelaskan, hemoglobin yang diukur untuk menentukan status anemia seseorang 

merupakan pigmen darah yang berwarna merah berfungsi sebagai pengangkut oksigen 

dan karbondioksida adalah ikatan protein globin dan heme. (Kirana 2011). 

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. (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.  

 

3) Zat Besi (Fe) 

Besi merupakan mikroelemen yang esensial bagi tubuh, sebagai faktor utama 

pembentuk hemoglobin. Hampir semua jenis anemia pada umumnya disebabkan 

kekurangan zat besi. Hal ini dapat menimbulkan kurangnya konsentrasi hemoglobin 

dan jumlah serta besarnya sel darah merah. Anemia tipe ini disebabkan karena 

kurangnya zat besi yang dimakan, absorpsi zat besi yang kurang baik dalam intestine, 

atau kenaikan kebutuhan zat besi seperti pada saat menstruasi, pertumbuhan, dan 

kehamilan (Kirana 2011). 

Tubuh mendapatkan zat besi memlalui 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 (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 (Pratiwi 2016). 

Konsumsi zat besi dalam makanan terdapat 2 macam zat besi yaitu besi heme 

(40%) dan besi non hem. Besi 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 

(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 polaa makan yang teratur mempunyai kecendrungan lebih langsing dan sehat 

dibandingkan orang yang makan secara tidak teratur  (Pratiwi 2016). 



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 (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. (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. Metode Pengukuran Konsumsi 

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 sampel 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 sampel 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 tahuanan. Kuesioner terdiri dari daftar 

jenis makanan dan minuman (Supariasa,2001). 



Metode Semi Quantitative-Food Frequency (SQ-FFQ) adalah metode yang 

digunakan untuk mengetahui jumlah, frekuensi dan jenis bahan makanan atau 

kelompok makanan dalam waktu tertentu. 

Kelebihan metode Semi Quantitative-Food Frequency (SQ-FFQ) antara lain 

(supariasa, dkk. 2012): 

1) Dapat membantu menjelaskan hubungan antara penyakit dan kebiasaan 

makan. 

2) Relative murah dan sederhana. 

3) Dapat dilakukan sendiri oleh sampel. 

4) Tidak membutuhkan latihan khusus. 

Kekurangan metode Semi Quantitative-Food Frequency (SQ-FFQ) antara lain 

(supariasa 2012): 

1) Tidak dapat untuk menghitung intake zat gizi sehari. 

2) Sulit mengembangkan kuesioner pengumpulan data. 

3) Cukup menjemukan bagi pewawancara. 

4) Perlu membuat percobaan pendahuluan untuk menentukan jenis bahan 

makanan yang akan masuk dalam daftar kuesioner. 

5) Sampel harus jujur menjawab dan mempunyai motivasi tinggi. 

 

3. Kategori jumlah zat gizi yang dikonsumsi 

Jumlah konsumsi zat gizi yang meliputi energi, protein dan frekuensi yang 

nantinya akan dibandingkan dengan angka kecukupan gizi (AKG) kemudian 

dikategorikan sebagai berikut (Supariase 2014): 



 Diatas AKG  : >120 %.  

 Normal   : 90 - 120%. 

 Defisit tingkat ringan : 80 - 89%. 

 Defisit tingkat berat : <70%. 

 

 

4. Faktor Yang Mempengaruhi Pola Konsumsi 

Pola konsumsi dipengaruhi oleh beberapa factor. Berikut factor yang 

mempengaruhi pola konsumsi (Pratiwi 2016)  : 

a. Faktor Ekonomi dan Harga 

Keadaan ekonomi keluarga relative mudah diukur dan berpengaruh besar pada 

konsumsi pangan, terutama pada golongan miskin. Hal ini disebutkan karena 

pendidikan golongan miskin menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk 

memenuhi kebutuhan makanan. Dua factor ekonomi yang cukup dominant sebagai 

determinan konsumsi pangan adalah pendapatan keluarga. 

Perubahan pendapatan scara langsung dapat mempengaruhi perubahan konsumsi 

pangan keluarga. Meningkatnya pendapatan berarti memperbesar peluang untuk 

membeli pangan dengan kualitas dan kuantitas yang lebih baik. Sebaliknya, penurunan 

pendapatan akan menyebabkan penurunan dalam hal kuantitas pangan yang dibeli. 

b. Faktor Sosio-Budaya Dan Religi 

Kebudayaan suatu masyarakat mempunyai kekuatan yang berpengaruh terhadap 

pemilihan bahan makanan yang digunakan untuk dikonsumsi. Aspek sosio-budaya 



pangan adsalah fungsi pangan dalam masyarakat yang berkembang sesuai dengan 

keadaan lingkungan, agama, kebiasaan, dan pendidikan mayarakat yang bersangkutan. 

Budaya merupakan cara hidup manusia yang berfungsi menjamin kelestarian 

hidup dan masyarakat dengan memberi pengalaman yang teruji dalam upaya 

memenuhi kebutuhan orang-orang yang tergabung dalam masyarakat yang 

bersangkutan. 

Budaya mengajarkan orang tentang tingkah laku dan berusaha dalam memenuhi 

kebutuhan dasar biologis kebudayaan juga menentukan kapan seseorang boleh atau 

tidak memakan suatu makanan (Tabu), walaupun tidak semua rasional bahkan banyak 

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

seseorang dalam mengkonsumsi makanan yang menyangkut pemilihan jenis pangan, 

pengolahan serta persiapan dan penyajian makanan. 


