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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Anemia adalah suatu keadaan dimana kadar hemoglobin (Hb) dalam darah 

kurang dari normal. Faktor-faktor penyebab anemia gizi besi adalah status gizi yang 

dipengaruhi oleh pola makanan, sosial ekonomi keluarga, lingkungan dan status 

kesehatan. Meskipun anemia disebabkan oleh berbagai faktor, namun lebih dari 50 % 

kasus anemia yang terbanyak diseluruh dunia secara langsung disebabkan oleh 

kurangnya masukan zat besi. Kekurangan zat besi dapat menimbulkan gangguan atau 

hambatan pada pertumbuhan, baik sel tubuh maupun sel otak. Kekurangan kadar Hb 

dalam darah dapat menimbulkan gejala lesu, lemah, letih, lelah dan cepat lupa. 

Akibatnya dapat menurunkan prestasi belajar, olah raga dan produktifitas kerja. Selain 

itu anemia gizi besi akan menurunkan daya tahan tubuh dan mengakibatkan mudah 

terkena infeksi (Masrizal, 2007). 

Anemia dapat menyebabkan darah tidak cukup mengikat dan mengangkut 

oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Kekurangan oksigen akan berakibat pada 

sulitnya berkonsentrasi sehingga prestasi belajar menurun, daya tahan fisik rendah 

yang mengakibatkan mudah sakit karena daya tahan tubuh rendah dan mengakibatkan 

jarang masuk sekolah atau bekerja. Akibat dari anemia ini jika tidak diberi intervensi 

dalam waktu lama akan menyebabkan beberapa penyakit seperti gagal jantung 

kongestif, penyakit infeksi kuman, thalasemia, gangguan sistem imun, dan meningitis 

(DILLA Nursari, 2010). 
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Wanita lebih sering menderita anemia dibandingkan laki-laki terutama wanita 

hamil, wanita muda dan miskin. Hal ini sesuai dengan kebutuhan fisiologis wanita 

yang meningkat saat hamil dan juga faktor perdarahan melalui menstruasi yang terjadi 

setiap bulan. 45,7 % wanita usia subur (WUS) di Asia Tenggara dan 47,5 % di Afrika 

dilaporkan menderita anemia. Di Bangladesh 26 % kematian ibu disebabkan oleh 

anemia dan perdarahan setelah melahirkan (DILLA Nursari, 2010). 

Menurut Permaesih (2005) anemia pada remaja merupakan masalah kesehatan 

masyarakat karena prevalensinya  di atas 20%. Beberapa  penelitian  menemukan  

prevalensi anemia tinggi pada remaja antara lain hasil penelitian Saidin, Permaesih 

dan  Leginem yaitu  masing-masing mendapatkan  41 %, 25% dan 88%. Menurut 

Rosmalina ( 2014), Angka prevalensi anemia di Indonesia, yaitu pada remaja wanita 

sebesar 26,50%, pada wanita usia subur sebesar 26,9%, pada ibu hamil sebesar 40,1% 

dan pada balita sebesar 47,0%. Sedangkan Dari laporan Depkes prevalensi anemia 

pada remaja putri di Indonesia 30% dan pada remaja pria 21% (Yunarsih, 2014). 

Menurut hasil Riskesdas tahun 2013, dilaporkan bahwa jumlah penduduk usia 

5-14 tahun mengalami anemia sebesar 26,4%, usia 15-24 tahun mengalami anemia 

sebesar 18,4%. Sedangkan pada jumlah penduduk keseluruhan jumlah penduduk 

perempuan mengalami anemia lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki 

yaitu sebesar 23.9%. total keseluruhan penduduk Indonesia yang mengalami anemia 

yaitu sebesar 21,7% (Balitbang Kemenkes RI, 2013). 

Anemia  pada remaja adalah suatu keadaan kadar hemoglobin dalam darah  

lebih rendah  dari nilai  normal.  Nilai ambang batas untuk anemia menurut  WHO 

2001 adalah  untuk  umur  5-11  tahun  < 11,5  g/L, untuk umur 11-14  tahun ≤ 2,0  
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< 

g/L,  remaja diatas  15  tahun  untuk  anak  perempuan  < 12,0 g/L dan anak laki-laki  

< 3,0 g/L.  

Remaja laki-laki maupun perempuan dalam masa pertumbuhan membutuhkan 

energi,   protein    dan   zat-zat    gizi   lainnya yang lebih banyak dibanding dengan  

kelompok umur lain. Pematangan seksual pada remaja  menyebabkan  kebutuhan  zat 

besi  meningkat.  Kebutuhan zat besi  remaja perempuan  lebih  tinggi  dibanding  

remaja laki-laki,  karena   dibutuhkan  untuk   mengganti  zat besi  yang  hilang  pada  

saat  menstruasi (Permaesih, 2005). 

Anemia dapat menurunkan kapasitas kerja individual. Orang yang mengalami 

anemia biasanya sering merasa sakit kepala dan pusing. Dampak negatif dari anemia 

adalah dapat mengganggu proses mental serta menurunkan kecerdasan, gangguan 

imunitas, dan menurunkan kapasitas untuk belajar (Mulyadi dan Labenjang, 2014). 

Anemia  dapat menyebabkan menurunnya prestasi belajar dan produktivitas 

kerja. Disamping itu juga menurunkan daya tahan tubuh sehingga mudah terkena 

infeksi. Anemia dapat mempengaruhi  tingkat kesegaran jasmani seseorang, hal ini 

didukung oleh penelitian Permaesih yang 25% remaja di Bandung mempunyai 

kesegaran jasmani kurang dari normal. Keadaan ini berpengaruh terhadap konsentrasi 

dan prestasi belajar serta mernpengaruhi produktivitas kerja di kalangan remaja. 

Mengingat dampak yang  terjadi sebagai akibat anemia sangat merugikan untuk masa 

mendatang, maka  usaha  pencegahan  maupun perbaikan perlu dilakukan. Untuk 

melakukan upaya pencegahan dan perbaikan yang  optimum diperlukan informasi  

yang lengkap dan tepat tentang status gizi pada remaja serta faktor yang 

mempengaruhinya (Permaesih, 2005). 
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Sampai saat ini informasi spesifik tentang besaran angka anemia pada siswa 

sekolah masih sangat terbatas. Program penanggulangan anemia lebih banyak 

menyasar ibu hamil dan ibu melahirkan. Kalau dilihat dari karakteristik umum siswa 

sekolah yang sedang dalam masa pertumbuhan dan perkembangan dengan berbagai 

faktor lain yang mempengaruhi, tentunya kelompok ini sangat rentan terkena anemia. 

Ditambah lagi belum ada program rutin pelayanan kesehatan untuk pemantauan 

anemia pada siswa. Dari latar belakang dan fakta di atas, maka peneliti tertarik untuk 

meneliti “Gambaran Kadar Hemoglobin pada Siswa SMP Negeri 2 Kediri Kabupaten 

Tabanan”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana gambaran kadar hemoglobin pada siswa SMP Negeri 2 Kediri 

Kabupaten Tabanan ? 

 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran kadar 

hemoglobin pada siswa SMP Negeri 2 Kediri Kabupaten Tabanan. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui karakteristik siswa SMP Negeri 2 Kediri Kabupaten Tabanan 

b. Untuk mengukur kadar hemoglobin siswa SMP Negeri 2 Kediri Kabupaten 

Tabanan 

c. Untuk mendeskripsikan kadar hemoglobin siswa SMP Negeri 2 Kediri Kabupaten 

Tabanan berdasarkan karakteristik tertentu yaitu umur, jenis kelamin dan nutrisi 

(pola makan) 
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D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan 

ilmu pengetahuan mengenai penyakit anemia terutama pada siswa SMP. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan informasi mengenai kadar hemoglobin pada siswa di SMP Negeri 2 

Kediri. 

b. Memberikan informasi kepada pemerintah untuk dilakukan penanganan lebih 

lanjut mengenai anemia gizi yang diderita oleh siswa. 


