
BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Hasil 

1. Gambaran Umum 

Yayasan Kesehatan Bali (Yakeba) adalah organisasi non-pemerintah yang telah 

berfokus pada bidang masalah kesehatan masyarakat dan berdiri sejak April 1999. Ide 

awal pembentukan organisasi ini adalah untuk membantu orang yang menderita 

kecanduan di Bali, baik kecanduan narkoba dan alkohol. Dengan menyediakan tempat 

bagi mereka untuk berjalan dan belajar tentang “Pemulihan” atau mengundurkan diri 

dari kecanduannya. Sepanjang jalan, masalah yang dihadapi oleh para pecandu yang 

semakin kompleks. Salah satunya adalah penyebaran HIV, bahkan sekarang HIV 

menyebar tidak hanya di kalangan pecandu tetapi sudah menyerang ke masyarakat 

umum. Dengan melihat masalah ini, Yakeba sekarang tidak hanya menjadi tempat 

untuk menjalankan pemulihan tapi lebih dari itu. Yakeba saat pusat informasi, arahan 

tentang pencegahan, perawatan, dan dukungan dari HIV-AIDS dan penyalahgunaan 

narkoba. 

Awal berdirinya Yayasan Kesehatan Bali (YAKEBA), didirikan oleh seorang 

WNA asal Australia yakni Bob Monkhouse. Dimana sebelumnya beliau juga seorang 

pecandu, ketika beliau menjalani rehabilitas dan masa penyembuhan, beliau melihat 

begitu banyak pecandu dan terdorong hatinya untuk “menularkan” kesadaran akan 

bahaya narkoba. Dengan bantuan serta support dari teman-teman beliau mendirikan 

sebuah yayasan yang awalnya konsentrasi terhadap pecandu narkoba, namun seiring 



perjalanannya serta dengan dukungan oleh pemerintah terkait berkembang hingga saat 

ini sebagai pusat informasi, arahan tentang pencegahan, perawatan, dan dukungan dari 

HIV-AIDS dan penyalahgunaan narkoba 

Selain Yayasan Kesehatan Bali (YAKEBA) masih banyak yayasan yang berdiri 

dibali salah satunya adalah Yayasan Kasih Kita. Yayasan kasih kita adalah organisasi 

nirlaba berbasis komunitas yang diberikan sebagai respon dan kekhawatiran atas 

meningkatnya masalah-masalah terkait adiksi dan napza yang menyebar di indonesia 

dan kurangnya sarana pemulihan, juga untuk mengatasi aspek-aspek yang terkait 

dengan permasalahan napza seperti seks, HIV/AIDS, Hepatitis, Ekonomi, kejahatan 

dan kekerasan. Yayasan kasih kita berdiri pada bulan juni 2001 oleh mereka yang hidup 

dan terkena dampak langsung dari kecanduan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan 

Zat Adiktif lain) dalam keluarganya. 

Yayasan kasih kita memiliki visi yaitu pecandu dapat hidup sehat, bersih tanpa 

menggunakan narkomba dan kembali menjadi masyarakat yang produktif dan berdaya.  

Adapun misi dari yayasan kasih kita adalah memberikan pengetahuan kepada pecandu 

tentang dunia adiksi, kesehatan dan dampak dari penyahgunaan narkoba, memberikan 

kapasitas dalam dan pemberdayaan terhadap pecandu, memberikan komunikasi, 

informasi, edukasi (KIE) kepada masyarakat yang berkaitan dengan kecanduan. 

Yayasan kasih kita memiliki program komprehensif yang mencakup program 

detoksifikasi, pemulihan dasar, intervensi kekambuhan (pelapse intervention program, 

pelayanan hotline, kelompok dukungan-bantu diri HIV/AIDS, penjangkauan, 

informasi, edukasi, dan komunikasi, konseling individu ataupu kelompok berkaitan 

dengan HIV/AIDS dan narkoba, program NA Dan terakhir penyuluhan. 



2. Karakteristik Sampel 

Jumlah sampel penelitian sebanyak 30 sampel. Semua sampel dalam penelitian 

berjenis kelamin laki-laki dengan karakteristik sampel sebagai berikut : 

Tabel 3. 

Distribusi Karakteristik Sampel 

No Karakteristik n % 

1 Umur   

 15 – 25 tahun 12 40,0 

 26 – 35 tahun 6 20,0 

 36 – 45 tahun 12 40,0 

 Jumlah 30 100,0 

2 Pendidikan Terakhir   

 SD 1 3,3 

 SMP 2 6,7 

 SMA/SMK 21 70,0 

 Perguruan Tinggi (PT) 6 20,0 

 Jumlah 30 100,0 

3 Pekerjaan   

 PNS 1 3,3 

 TNI/Polri 1 3,3 

 Peg. Swasta 9 30,0 

 Wiraswasta 9 30,0 

 Buruh 1 3,3 

 Tidak Bekerja 9 30,0 

 Jumlah 30 100,0 

 

Umur sampel dalam penelitian ini dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu 

kelompok umur dari 15 – 25 tahun, 26 – 35 tahun dan 36 – 45 tahun. sampel yang 

memiliki umur antara 15 – 25 tahun dan 36 – 45 tahun dengan masing-masing sebanyak 

12 sampel (40,0%) diikuti 6 sampel (20%) berumur 26 – 35 tahun. sebagian besar 



sampel berpendidikan terakhir pada tingkat SMA/SMK yaitu sebesar 21 sampel 

(70,0%). sampel yang bekerja sebagai Pegawai Swasta dan Wiraswasta masing -  

masing sebanyak 9 sampel (30,0%), PNS dan TNI/Polri masing - masing 1 sampel 

(3,3%), 1 sampel (3,3%) sebagai buruh dan 9 sampel (30,0%) tidak bekerja. 

3. Status Anemia 

Status Anemia didapatkan berdasarkan pemeriksaan kadar hemoglobin darah 

menggunakan alat Hemoque dimana diolah dengan membandingkan hasil pengukuran 

dengan kategori kadar hemoglobin darah yaitu tidak anemia apabila ≥13 mg/dl dan 

anemia apabila <13 mg/dl. Rata – rata kadar hemoglobin darah sampel yaitu 12,48 

gr/dl, dengan kadar hemoglobin darah yang paling tinggi yaitu 18,3 gr/dl dan paling 

rendah yaitu 8,2 gr/dl. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 5. 

Tabel 4. 

Distribusi Sampel Berdasarkan Status Anemia  

Status Anemia n % 

Tidak Anemia 9 30,0 

Anemia 21 70,0 

Jumlah 30 100,0 

 

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa proporsi  sampel yang mengalami 

anemia lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak anemia yaitu sebanyak yaitu 

sebanyak 21 sampel (70,0%) dan 9 sampel (30%) dalam kategori tidak anemia. 

 



4. Jenis Bahan Makanan 

Data jenis bahan makanan yang disajikan adalah data satu kali konsumsi dimana 

jenis bahan pangan yang dikonsumsi dalam satu kali konsumsi dihitung tanpa 

memperhitungkan bumbu, minyak dan gula. Jenis makanan dikategorikan menjadi dua 

yaitu baik apabila mengkonsumsi lima atau lebih bahan makanan dalam sehari dan 

tidak baik apabila mengkonsumsi kurang dari lima bahan makanan dalam sehari. 

Dibawah ini disajikan data jenis makanan sampel sebagai berikut. 

 

Gambar 2. 

Distribusi Sampel Berdasarkan Jenis Bahan Makanan 

 

Berdasarkan Gambar1. dapat diiketahui bahwa sebagian besar sampel berada 

dalam kategori tidak baik yaitu sebanyak 19 sampel (63,3%) yang berarti sebagai besar 

sampel belum memenuhi jumlah jenis bahan makanan yang dikonsumsi sehari yaitu 

minimal 5 jenis bahan makanan dalam satu hari. 

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

Jenis Bahan Makanan

Baik 36.60%

Tidak Baik 63.30%



 

5. Jumlah Konsumsi Zat Gizi 

Jumlah Konsumsi Zat Gizi diukur berdasarkan energi, protein dan zat besi yang 

dikonsumsi dalam satu kali konsumsi oleh sampel. Tingkat konsumsi energi. 

Tabel 5. 

Distribusi Sampel Berdasarkan Tingkat Konsumsi  

Energi, Protein dan Zat Besi 

No Jumlah Konsumsi Zat Gizi n % 

1 Konsumsi Energi     

 Diatas AKG 0 0,0 

 Normal 0 0,0 

 Defisit Tk. Ringan 17 56,7 

 Defisit Tk. Berat 13 43,3 

 Jumlah 30 100,0 

2 Konsumsi Protein     

 Diatas AKG 8 26,7 

 Normal 7 23,3 

 Defisit Tk. Ringan 7 23,3 

 Defisit Tk. Berat 8 26,7 

 Jumlah 30 100,0 

3 Konsumsi Zat Besi     

 Diatas AKG 5 16,7 

 Normal 3 10,0 

 Defisit Tk. Ringan 15 50,0 

 Defisit Tk. Berat 7 23,3 

  Jumlah 30 100,0 

 

Berdasarkan tabel 5. Diketahui bahwa sampel yang memiliki tingkat konsumsi 

energi termasuk dalam kategori Defisit Tingkat Ringan paling banyak yaitu 17 sampel 

(56,7%) dan 13 sampel (43,3%) dengan kategori Defisit Tingkat Berat. Tidak ada 



sampel yang memiliki tingkat konsumsi normal dan diatas angka kecukupan gizi 

(AKG). 

Sampel dengan tingkat konsumsi protein termasuk dalam kategori Defisit 

Tingkat Ringan dan Diatas AKG yaitu masing-masing sebanyak 8 sampel (26,7%) dan 

masing – masing 7 sampel (23,3%) dengan kategori Normal dan defisit tingkat ringan. 

Sebagian besar sampel dengan tingkat konsumsi zat besi termasuk dalam 

kategori Defisit Tingkat Ringan yaitu sebanyak 15 sampel (50,0%) sedangkan 3 sampel 

(10,0%) dalam kategori Normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Frekuensi Penggunaan Bahan Makanan 

Data Frekuensi pengunaan bahan makanan yang disajikan adalah data 

penggunaan bahan makanan dalam satu bulan terakhir. Data frekuensi penggunaan 

bahan maknan yang mengandung Zat Besi (Fe) yang paling tinggi dan mudah 

ditemukan meliputi hati sapi, tahu, kacang-kacangan, bayam dan daun kelor. Untuk 

lebih lengkapnya dapat dilihat pada table 6. 

Tabel 6 

Distribusi Sampel Berdasarkan Frekuensi Penggunaan 

Bahan Maknan Sumber Zat Besi 

Frekuensi Penggunaan 

Bahan Makanan Sumber 

Zat Besi 

Kategori n % 

Hati Sapi Setiap Hari 2 6.7 

  Sering 8 26.7 

  Jarang 9 30.0 

  Tidak Pernah 11 36.7 

  Total 30 100.0 

Tahu Setiap Hari 8 26.7 

  Sering 7 23.3 

  Jarang 10 33.3 

  Tidak pernah 5 16.7 

  Total 30 100.0 

Kacang-Kacangan Setiap Hari 5 16.7 

  Sering 3 10.0 

  Jarang 13 43.3 

  Tidak pernah 9 30.0 

  Total 30 100.0 

Bayam Setiap Hari 2 6.7 

  Sering 14 46.7 

  Jarang 10 33.3 



  Tidak Pernah 4 13.3 

  Total 30 100.0 

Daun Kelor Setiap Hari 6 20.0 

  Sering 4 13.3 

  Jarang 13 43.3 

  Tidak Pernah 7 23.3 

  Total 30 100.0 

Dari table diatas dapat dilihat bahwa frekuensi penggunaan bahan makanan 

yaitu hati sapi sebagian besar sampel tidak pernah mengkonsumsi Hati Sapi sebesar 11 

sampel (36,7%) sedangkan sampel yang setiap hari mengkonsumsi hati sapi sebesar 2 

sampel (6,7%). 

Sampel dengan frekuensi pengunaan bahan makanan tahu sebagian besar dalam 

kategori jarang yaitu sebesar 10 sampel (33,3%) sedangkan sebesar 5 sampel (16,7%) 

tidak pernah mengkonsumsi tahu. 

Dilihat dari penggunaan bahan makanan kacang-kacangan sebesar 13 sampel 

(43%) dalam kategori jarang sedangkan 3 sampel (10%) dalam kategori sering. 

Sampel dengan frekuensi penggunaan bahan makanan Sayur Bayam sebesar 14 

sampel (46,7%) dalam kategori sering sedangkan 4 sampel (13,3%) tidak pernah 

mengkonsumsi sayur bayam. 

Sampel dengan frekuensi penggunaan bahan makananan sayur daun kelor 

dalam kategori jarang sebesar 13 sampel (43,3%) sedangkan 4 sampel (13,3%) berada 

dalam kategori sering.  

 

7. Hasil Analisis Data 

Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara pola konsumsi yang terdiri dari 

jumlah jenis bahan makanan yang dikonsumsi sehari, jumlah zat gizi yang dikonsumsi 



sehari,  dan frekuensi makan dalam sehari dengan status anemia pada pecandu narkoba 

di Denpasar digunakan teknik analisis yaitu analisis Chi Square dengan bantuan 

komputer. Berikut disajikan data mengenai hubungan antar variabel sebagai berikut. 

a. Hubungan Jenis Makanan dengan Status Anemia 

Dari 21 sampel yang mengalami Anemia, sebanyak 5 sampel (23,8%) memiliki 

pola konsumsi yang dilihat dari jumlah jenis bahan makanan yang dikonsumsi sehari 

termasuk kategori Baik dan sebanyak 16 sampel (76,2%) memiliki pola konsumsi yang 

dilihat dari jumlah jenis bahan makanan yang dikonsumsi sehari termasuk kategori 

Tidak Baik. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel 7 

Tabel 7. 

Hubungan Jenis Bahan Makanan dengan Status Anemia  

Pecandu Narkoba di Denpasar 

No 
Jenis Bahan 

Makanan 

Status Anemia 
Total 

p-

value 

Chi-

Square Anemia Normal 

f % f % F % 

0,026 4,983 
1 Baik 5 23,8 6 66,7 11 36,7 

2 Tidak Baik 16 76,2 3 33,3 19 63,3 

Total 21 100 9 100 30 100 

 

Hasil uji chi square menunjukkan nilai p-value sebesar 0,026, yang bernilai lebih 

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

konsumsi yang dilihat dari jumlah jenis bahan makanan yang dikonsumsi sehari dengan 

status anemia pecandu narkoba di Denpasar. 

 



 

 

 

 

b. Hubungan Jumlah Konsumsi Zat Gizi dengan Status Anemia 

Dapat diketahui bahwa dari 21 sampel yang mengalami Anemia, sebanyak 8 

sampel (38,1%) memiliki pola konsumsi yang dilihat dari jumlah energi yang 

dikonsumsi termasuk kategori Defisit Tingkat Ringan dan  sebanyak 13 sampel 

(61,9%) memiliki pola konsumsi yang dilihat dari jumlah energi yang dikonsumsi 

termasuk kategori Defisit Tingkat Berat serta tidak ada yang termnasuk kategori 

normal dan diatas AKG dengan hasil uji chi square menunjukkan nilai p-value sebesar 

0,002 yang bernilai lebih kecil dari α = 0,05 yang berarti terdapat hubungan yang 

signifikan antara pola konsumsi yang dilihat dari jumlah energi yang dikonsumsi 

dengan status anemia pecandu narkoba di Denpasar. Untuk lebih lengkapnya dapat 

dilihat pada tabel 8 

Tabel 8. 

Hubungan Jumlah Konsumsi Zat Gizi Berdasarkan Tingkat Konsumsi Energi, 

Protein, dan Zat Besi dengan Status Anemia Pecandu Narkoba di Denpasar 

Jumlah Konsumsi Zat Gizi 

Kategori 

Status Anemia 
Total p-

value 

Chi-

Square 
Anemia Normal 

f % f % f % 

Tingkat 

Koansumsi 

Energi 

Diatas AKG 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

0,002 9,832 

Normal 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Def. Tk. Ringan 8 38,1 9 100 17 56,7 

Def. Tk. Berat 13 61,9 0 0 13 43,3 

Total 21 100 9 100 30 100 



Tingkat 

Konsumsi 

Protein 

Diatas AKG 2 9,5 6 66,7 8 26,7 

0,015 10,572 

Normal 6 28,6 1 11,1 7 23,3 

Def. Tk. Ringan 6 28,6 1 11,1 7 23,3 

Def. Tk. Berat 7 33,3 1 11,1 8 26,7 

Total 21 100 9 100 30 100 

Tingkat 

konsumsi 

Zat Besi 

Diatas AKG 0 0,0 5 55,6 5 16,7 

0,000 25.556 
Normal 0 0,0 3 33,3 3 10,0 

Def. Tk. Ringan 14 66,7 1 11,1 15 50,0 

Def. Tk. Berat 7 33,3 0 0,0 7 23,3 

 Total 21 100 9 100 30 100 

Dari 21 sampel yang mengalami Anemia, sebanyak 2 sampel (9,5%) memiliki 

pola konsumsi yang dilihat dari jumlah protein yang dikonsumsi termasuk kategori 

diatas AKG, sebanyak masing-masing 6 sampel (28,6%) memiliki pola konsumsi yang 

dilihat dari jumlah protein yang dikonsumsi termasuk kategori Normal dan Defisit 

Tingkat Ringan dan sebanyak 7 sampel (33,3%) memiliki pola konsumsi yang dilihat 

dari jumlah protein yang dikonsumsi termasuk kategori Defisit Tingkat Berat dengan 

hasil uji Chi Square menunjukkan nilai p-value sebesar 0,015, yang bernilai lebih kecil 

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

yang dilihat dari jumlah protein yang dikonsumsi dengan status anemia pecandu 

narkoba di Denpasar. 

Dari 21 sampel yang mengalami anemia, sebanyak 14 sampel (66,7%) memiliki 

pola konsumsi yang dilihat dari jumlah zat besi yang dikonsumsi termasuk kategori 

defisit tingkat ringan dan sebanyak 7 sampel (33,3%) memiliki pola konsumsi yang 

dilihat dari jumlah protein yang dikonsumsi termasuk kategori defisit tingkat berat dan 

tidak ada yang termasuk kategori diatas AKG dan normal dengan hasil uji chi square 

menunjukkan nilai 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 

jumlah zat besi yang dikonsumsi dengan status anemia pecandu narkoba di Denpasar. 

c. Hubungan Frekuensi Penggunaan Bahan Makanan Dengan Status Anemia 

Dari 21 sampel yang mengalami anemia, sebagian besar sampel dengan 

frekuensi penggunaan bahan makanan hati sapi dalam kategori Tidak pernah yaitu 

sebesar 10 sampel (90,9%), sedangkan sampel yang tidak mengalami anemia sebanyak 

9 sampel dengan frekuensi penggunaan bahan makanan hati sapi dalam kategori Tidak 

pernah yaitu sebesar 1 sampel (9,1%). Hasil uji chi square menunjukkan nilai p-value 

sebesar 0,047 yang bernilai lebih kecil dari α = 0,050 yang berarti terdapat hubungan 

yang signifikan frekuensi penggunaan bahan makanan hati sapi dengan status anemia 

pecandu narkoba di Denpasar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 9 

Tabel 9 

Hubungan Frekensi Penggunaan Bahan Makanan Dengan Status Anemia 

Pecandu Narkoba di Denpasar 

Frekuensi Penggunaan 

Bahan Makanan 

Status Anemia 

Total 
p-value 

Chi-

Square Anemia 
Tidak 

Anemia 

n % n % n % 

Hati Sapi Setiap Hari 0 0.0 2 100 2 6.7 

0,047 7,946 

Sering 6 75.0 2 25.0 8 26.7 

Jarang 5 55.6 4 44.4 9 30.0 

Tidak Pernah 10 90.9 1 9.1 11 36.7 

Total 21 70.0 9 30.0 30 100 

Tahu Setiap Hari 5 62.5 3 37.5 8 26.7 

0,406 2,908 

Sering 4 57.1 3 42.9 7 23.3 

Jarang 9 90.0 1 10.0 10 33.3 

Tidak pernah 3 60.0 2 40.0 5 16.7 

Total 21 70.0 9 30.0 30 100 



Kacang-

Kacangan 

Setiap Hari 3 60.0 2 40.0 5 16.7 

0,527 2,226 

Sering 2 66.7 1 33.3 3 10.0 

Jarang 8 61.5 5 38.5 13 43.3 

Tidak pernah 8 88.9 1 11.1 9 30.0 

Total 21 70.0 9 30.0 30 100 

Bayam Setiap Hari 2 100 0 0.0 2 6.7 

0,510 2,313 

Sering 9 64.3 5 35.7 14 46.7 

Jarang 8 80.0 2 20.0 10 33.3 

Tidak Pernah 2 50.0 2 50.0 4 13.3 

Total 21 70.0 9 30.0 30 100 

Daun Kelor Setiap Hari 4 66.7 2 33.3 6 20.0 

0,778 1,097 

Sering 2 50.0 2 50.0 4 13.3 

Jarang 10 76.9 3 23.1 13 43.3 

Tidak Pernah 5 71.4 2 28.6 7 23.3 

Total 21 70.0 9 30.0 30 100 

 

Dari 21 sampel yang mengalami anemia, sebagian besar sampel dengan frekuensi 

penggunaan bahan makanan hati sapi dalam kategori Tidak pernah yaitu sebesar 10 

sampel (90,9%), sedangkan sampel yang tidak mengalami anemia sebanyak 9 sampel 

dengan frekuensi penggunaan bahan makanan hati sapi dalam kategori Tidak pernah 

yaitu sebesar 1 sampel (9,1%). Hasil uji chi square menunjukkan nilai p-value sebesar 

0,047 yang bernilai lebih kecil dari α = 0,050 yang berarti terdapat hubungan yang 

signifikan frekuensi penggunaan bahan makanan hati sapi dengan status anemia 

pecandu narkoba di Denpasar. 

Dari 21 sampel yang mengalami anemia, sebagian besar sampel dengan frekuensi 

penggunaan bahan makanan Tahu dalam kategori Jarang yaitu sebesar 9 sampel (90%), 

sedangkan sampel yang tidak mengalami anemia sebanyak 9 sampel dengan frekuensi 

penggunaan bahan makanan tahu dalam kategori jarang yaitu sebesar 1 sampel (10%). 

Hasil uji chi square menunjukkan nilai p-value sebesar 0,406 yang bernilai lebih Besar 



dari α = 0,05 yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan frekuensi 

penggunaan bahan makanan Tahu dengan status anemia pecandu narkoba di Denpasar. 

Dari 21 sampel yang mengalami anemia, sebagian besar sampel dengan frekuensi 

penggunaan bahan makanan Kacang-kacangan dalam kategori Tidak pernah yaitu 

sebesar 8 sampel (88,9%), sedangkan sampel yang tidak mengalami anemia sebanyak 

9 sampel dengan frekuensi penggunaan bahan makanan Kacang-kacangan dalam 

kategori Tidak pernah yaitu sebesar 1 sampel (11,1%). Hasil uji chi square 

menunjukkan nilai p-value sebesar 0,527 yang bernilai lebih Besar dari α = 0,05 yang 

berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan frekuensi penggunaan bahan makanan 

Kacang-kacangan dengan status anemia pecandu narkoba di Denpasar. 

Dilihat pada tabel dari 21 sampel yang mengalami anemia, sebagian besar sampel 

dengan frekuensi penggunaan bahan makanan Bayam dalam kategori Sering yaitu 

sebesar 9 sampel (64,3%), sedangkan sampel yang tidak mengalami anemia sebanyak 

9 sampel dengan frekuensi penggunaan bahan makanan Bayam dalam kategori Tidak 

pernah yaitu sebesar 2 sampel (50%). Hasil uji chi square menunjukkan nilai p-value 

sebesar 0,510 yang bernilai lebih Besar dari α = 0,05 yang berarti tidak terdapat 

hubungan yang signifikan frekuensi penggunaan bahan makanan Sayur Bayam dengan 

status anemia pecandu narkoba di Denpasar. 

Dari 21 sampel yang mengalami anemia, sebagian besar sampel dengan frekuensi 

penggunaan bahan makanan Tahu dalam kategori Jarang yaitu sebesar 10 sampel 

(76.9%), sedangkan sampel yang tidak mengalami anemia sebanyak 9 sampel dengan 

frekuensi penggunaan bahan makanan tahu dalam kategori Tidak Pernah yaitu sebesar 

2 sampel (28.6%). Hasil uji chi square menunjukkan nilai p-value sebesar 0,778 yang 



bernilai lebih Besar dari α = 0,05 yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan 

frekuensi penggunaan bahan makanan Sayur Daun Kelor dengan status anemia 

pecandu narkoba di Denpasar. 

 

B. Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan terhadap 30 sampel dengan karakteristik sampel meliputi 

umur, pendidikan terakhir dan pekerjaan. Dalam penelitian ini banyak ditemukan 

sampel yang masih memiliki umur 15-25 tahun yang berarti masih banyak remaja yang 

terlibat dalam penggunaan Narkotika dan obat terlarang lainnya. Dimana dalam 

rentang umur tersebut seharusnya sampel masih menjalani masa-masa belajar yang 

layak. Dilihat dari pendidikan terakhir didapat bahwa sampel dengan pendidikan 

terakhir SMA/SMK sudah menggunakan obat-obatan terlarang atau sejenisnya bahkan 

jika dilihat lebih detail ada sampel yang berpendidikan terakhir SD sudah 

menggunakan obat-obatan terlarang dan sejenisnya. Dari pekerjaan sampel terlihat 

bahwa sebagian besar sampel bekerja sebagai pegawai swasta, wirasasta dan tidak 

bekerja.  

Didapat data Status Anemia yaitu tidak anemia apabila ≥13 mg/dl dan anemia 

apabila <13 mg/dl, rata – rata kadar hemoglobin darah sampel yaitu 12,48 gr/dl. Dari 

hasil diketahui bahwa Status anemia sampel sebagian besar dalam kategori Anemia 

sebanyak 21 sampel (70%) dari total 30 sampel mengalami anemia. Dari hasil tersebut 

sampel dengan kondisi menggunakan narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya masih 

banyak yang menderita anemia. Hal tersebut dikarenakan banyak faktor salah satunya 



adalah pola konsumsi yang tidak baik sehingga menyebabkan kekurangan zat-zat gizi 

yang memproduksi sel darah merah.  

Pola konsumsi yang meliputi jenis, jumlah dan frekuensi makan sampel 

menunjukkan data dimana jenis bahan makanan yang dikonsumsi sampel sebagian 

besar masih belum memenuhi kriteria yaitu mengkonsumsi lima atau lebih jenis bahan 

makanan dalam sehari. jumlah konsumsi zat gizi sampel sebagian besar berada dalam 

kategori Defisit Tk. Ringan baik konsumsi zat gizi energi ataupun konsumsi zat besi. 

bila dilihat konsumsi protein sampel rata-ra konsumsi sampel berada dalam kategori 

lebih dari AKG dan Defisit Tingkat Ringan. Sedangkan frekuensi penggunaan bahan 

makanan rata rata berada dalam kategori jarang mengkonsumsi bahan makanan 

terutama tahu, kacang-kacangan dan daun kelor. sebagian besar sampel tidak pernah 

mengkonsumsi bahan makanan yang bersuber dari hati sapi. 

Jenis bahan makanan 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. 

Hasil uji chi square menunjukkan nilai p-value sebesar 0,026, yang bernilai lebih 

kecil dari α = 0,05 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara pola konsumsi 

yang dilihat dari jenis bahan makanan yang dikonsumsi sehari dengan status anemia 

pecandu narkoba di Denpasar.  

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 

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 

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.  

Hasil uji chi square menunjukkan nilai p-value sebesar 0,002 yang bernilai lebih 

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

konsumsi yang dilihat dari jumlah energi yang dikonsumsi dengan status anemia 

pecandu narkoba di Denpasar. Remaja dengan asupan energi < 100% AKG memiliki 

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

cukup. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sinaga, et al (2016) yang 

menyatakan bahwa terdapat hubungan yang nyata antara kecukupan energi dengan 

kadar Hb pada pengguna napza di RSJD Bangkong Pontianak. Semakin tinggi tingkat 

kecukupan energi maka semakin baik kadar HB. 



Konsumsi energi yang kurang 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. 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. 

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. 

Hasil uji Chi Square menunjukkan nilai p-value sebesar 0,015, yang bernilai 

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

konsumsi yang dilihat dari jumlah zat gizi protein yang dikonsumsi dengan status 

anemia pecandu narkoba di Denpasar. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian 

oleh Sinaga, et al (2016) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang nyata antara 

kecukupan protein dengan kadar Hb pada pengguna napza di RSJD Bangkong 



Pontianak. Hasil penelitian lain oleh Rossita (2016) tentang hubungan konsumsi 

protein dengan status anemia pada remaja putri menunjukkan hasil yang sama yaitu 

terdapat hubungan atau korelasi yang signifikan antara asupan protein dengan kejadian 

anemia. 

Protein 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.  

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. 

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. 

Hasil uji chi square menunjukkan nilai 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 jumlah zat besi yang dikonsumsi dengan status anemia 



pecandu narkoba di Denpasar. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sinaga, et al (2016) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang nyata antara 

Asupan Fe dengan kadar Hb pada pengguna napza di RSJD Bangkong Pontianak. Hasil 

ini juga sejalan dengan penelitian oleh Khatimah (2017), Rossita (2016), Nelima 

(2015) dan Tadete (2013) yang juga menjuga menyatakan ada hubungan asupan zat 

besi dengan kejadian anemia yang mana penelitian tersebut dilakukan pada remaja 

putri. 

Konsumsi zat besi dalam makanan terdapat 2 macam zat besi yaitu besi heme 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. 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. Rendahnya asupan zat besi ke dalam tubuh 

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

penyebab terjadinya anemia. 

Frekuensi penggunaan bahan makanan pada sampel merupakan bahan makanan 

yang mengandung Fe paling tinggi dan mudah ditemukan di pasaran yang meliputi hati 

sapi, tahu, kacang-kacangan, sayur bayam dan daun kelor.  



Hasil uji Chi-square menyatakan bahwa terdapat hubungan Antara frekuensi 

penggunaan bahan makanan hati sapi dengan status anemia dengan nilai p-value 

sebesar 0,047 yang bernilai lebih kecil dari α = 0,050 yang berarti terdapat hubungan 

yang signifikan frekuensi penggunaan bahan makanan hati sapi dengan status anemia 

pecandu narkoba di Denpasar. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Arumsari, 2008) yang menyatakan ada hubungan Antara konsumsi daging merah 

dengan status anemia pada remaja di kota bekasi. 

Hasil uji chi-square pada frekuensi penggunaan bahan makanan yaitu tahu, 

kacang-kacangan, bayam dan daun kelor tidak terdapat hubungan yang signifikan. 

Diduga karena sampel mengkonsumsi tahu, kacang-kacangan, bayam dan daun kelor 

bersamaan dengan bahan pangan lain yang menghambat penyerapan zat gizi seperti 

asam oksalat atau phosvitin dalam kuning telur. Zat-zat gizi tersebut membentuk 

senyawa yang tidak larut dalam air sehingga sulit untuk di absorbs. 

 


