
BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Anemia merupakan masalah gizi yang paling banyak dijumpai, baik pada

Negara maju maupun berkembang, pada masyarakat dengan social-ekonomi

rendah maupun tinggi (Briawan, 2014). Anemia kekurangan zat besi masih

menjadi masalah di Negara berkembang termasuk Indonesia yang terjadi pada ibu

hamil, anak usia dibawah dua tahun, anak sekolah dan para pekerja (Kusumajaya

& Juniarsana, 2007).

Anemia didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana kadar hemoglobin

(Hb) di dalam darah lebih rendah dari normal untuk kelompok orang menurut

umur dan jenis kelamin (Adriani, 2012). Seseorang disebut menderita anemia bila

kadar hemoglobin (Hb) kurang dari 10 gr%, disebut anemia berat, atau bila

kurang dari 6gr% disebut anemia garavis (Yuni, 2015).

Anemia gizi disebabkan oleh kekurangan zat gizi yang berperan dalam

pembentukan hemoglobin, hal ini dapat terjadi baik karena kekurangan konsumsi

ataugangguan absorpsi. Zat gizi yang dimaksud adalah besi, protein, piridoksin

(vitamin B6) yang berperan sebagai katalisator dalam sintetis hem pada sintesa

pembentukan molekul hemoglobin, vitamin C yang mempengaruhi absorpsi dan

pelepasan besi dari transferrinke dalam jaringan tubuh, dan vitamin E yang

mempengaruhi stabilitas membran sel darah merah (Almatsier, 2001).

Anemia ditandai dengan berkurangnya jumlah sel darah merah. Dengan

berkurangnya hemoglobin (Hb) atau sel darah merah tadi,kemampuan sel darah
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merah untuk membawa oksigen keseluruh tubuh menjadi berkurang. Akibatnya,

pasokan oksigen ke tubuh dapat berkurang, yang menyebabkan tubuh lemas dan

cepat lelah(Yuni, 2015).

Anemia Gizi Besi (AGB) merupakan jenis anemia yang paling sering

terjadi. Dari seluruh total kasus anemia 50% disebabkan oleh kekurangan zat besi.

Anemia defisiensi besi adalah anemia yang disebabkan oleh kurangnya zat besi

dalam tubuh sehingga kebutuhan besi untuk eritropoesistidak cukup ditandai

dengan gambaran sel darah merah yang hipokrom mikrositik, kadar besi serum

dan saturasi (jenuh) transferrin menurun, kemampuan ikat besi total (TIBC)

meninggi dan cadangan besi dalam sumsum tulang dan tempat lain sangat kurang

atau tidak ada sama sekali (Gultom, 2003).

Anemia difisiensi besi dapat terjadi karena sejak bayi sudah anemia,

infeksi cacing tambang, kurangnya asupan zat besi karena makanan yang kurang

mengandung protein hewani, serta proses menstruasi pada remaja putri (Yuni,

2015). Di seluruh dunia, prevalensi tertinggi kekurangan zat besi ditemukan pada

bayi, anak-anak, remaja dan wanita usia subur (Fikawati, Syafiq, & Veretamala,

2017).

Remaja putri merupakan salah satu kelompok yang rawan anemia. Remaja

merupakan masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang ditandai

dengan perubahan fisiologis maupun psikologi. Perubahan fisiologi ditandai

dengan berfungsinya organ reproduksi seperti menstruasi pada wanita. Tambahan

zat besi untuk remaja putri diperlukan untuk menggantikan kehilangan zat besi

selama menstruasi (Briawan, 2014).



3

Meski tidak menularanemia pada remaja putri bisa mempengaruhi derajat

kesehatan calon bayinya kelak. “Bila sejak remaja anemia, saat hamil dan

melahirkan bayinya juga akan ikut anemia”. Hal ini berarti tidak mendukung

optimalisasi program 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Padahal zat besi sangat

penting untuk perkembangan otak. Akibatnya akan lahir bayi-bayi dengan

kecerdasan di bawah rata-rata,” papar dr. Soedjatmiko, Sp.A (K), dalam seminar

mengenai kesehatan remaja di Jakarta (Yuni, 2015).

Menurut hasil Riskesdas 2013, menunjukkan bahwa prevalensi anemia di

Indonesia yaitu 21.7% dengan penderita anemia berumur 5-14 tahun sebesar 26,4%

dan 18,4% penderita umur 15-24 tahun (Kemenkes RI, 2013). Data Survei

Kesehatan Rumah Tangga (SKRT)2012 menyatakan bahwa prevalensi anemia

balita sebesar 40,5%, ibu hamil sebesar 50,5%, ibu nifas 45,1%, remaja putri usia

10-18 tahun sebesar 57,1% dan usia 19-45 tahun sebesar 39,5%. Wanita Usia

Subur mempunyai resiko terkena anemia paling tinggi terutama pada remaja putri.

Meski hingga kini belum diketahui prevalensi anemia pada remaja baik di

Provinsi Bali khususnya Kabupaten Bangli, namun upaya penanggulangan anemia

pada remaja putri seperti pemberian tablet tambah darah (TTD) dan penyuluhan

mengenai bahaya anemia pada remaja putri kini makin gencar dilakukan oleh

pemerintah, khususnya Dinas Kesehatan Provinsi Bali.

Saat ini program pemberian tablet tambah darah sebagai upaya

pencegahan dan penanggulangan anemia di Bali juga sudah dilaksanakan

berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Kementrian Kesehatan Masyarkat

Republik Indonesia No. Hk.03.03/V/0595/2016 tentang pemberian Tablet Tambah

Darah (TTD) pada remaja putri dan Wanita Usia Subur (WUS) (Kemenkes RI,
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2016).Diharapkan dengan adanya penyuluhan dan pemberian tablet tambah darah

(TTD) masalah gizi yaitu anemia bisa ditanggulangi.

Saat ini siswi di SMA Negeri 1 Tembuku, Bangli juga sudah menjadi

sasaranpenyuluhan dan pemberian tablet tambah darah (TTD) yang dilaksanakan

oleh Puskesmas I Tembuku, dimana setiap siswi diberi penyuluhan dan pemberian

tablet tambah darah (TTD). Namun efektifitas program tersebut sejauh ini belum

pernah dievaluasi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang

perbedaan status anemia berdasarkan tingkat pengetahuan tentang anemia yang

diasumsikan akan meningkat setelah dilaksanakan penyuluhan.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan

dalam satu pertanyaan : bagaimana kadar hemoglobin (Hb) berdasarkan tingkat

pengetahuan tentang anemia pada siswi di SMA Negeri 1 Tembuku, Bangli.

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Mengetahuikadar hemoglobin (Hb) berdasarkan tingkat pengetahuan

tentang anemia pada siswi di SMA Negeri 1 Tembuku, Bangli.

2. Tujuan Khusus

a. Mengukur tingkat pengetahuan tentang anemiapada siswi di SMA Negeri 1

Tembuku, Bangli.

b. Mengukur kadar Hb siswidi SMA Negeri 1 Tembuku, Bangli.

c. Mendeskripsikan gambaran kadar hemoglobin (Hb) berdasarkan tingkat

pengetahuan pada siswi di SMA Negeri 1 Tembuku, Bangli.
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D. Manfaat

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meberikan gambaran singkat bagi

masyarakat, para guru, dan siswa upaya penanggulangan bahaya anemia. Serta

penelitian ini dapat menambah wawasan penulis khususnya mengenai gejala

anemia berkaitan dengan tingkat pengetahuan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi dandapat menjadi dasar untuk melakukan penelitian

secara lebih mendalam khususnya dalam melakukan kajian terhadap tingkat

pengetahuan tentang anemia dan kaitannya dengan upaya penanggulangan bahaya

anemia.


