
 

BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Anemia dan Cara Penilaiannya 

1. Definisi anemia 

Anemia adalah suatu kondisi tubuh dimana kadar hemoglobin (Hb) dalam 

darah lebih rendah dari normal (<11 gr/dl) (Kemenkes RI , 2020). Hemoglobin 

adalah salah satu komponen dalam sel darah merah/eritrosit yang berfungsi untuk 

mengikat oksigen dan menghantarkannya ke seluruh sel jaringan tubuh. Oksigen 

diperlukan oleh jaringan tubuh untuk melakukan fungsinya. Kekurangan oksigen 

dalam jaringan otak dan otot akan menyebabkan gejala antara lain kurangnya 

konsentrasi dan kurang bugar dalam melakukan aktivitas. Hemoglobin dibentuk 

dari gabungan protein dan zat besi dan membentuk sel darah merah/eritrosit 

(Kemenkes RI, 2018). 

2. Penyebab anemia 

Anemia terjadi karena berbagai penyebab yang berbeda di setiap wilayah 

atau negara. Berbagai faktor yang sering menyebabkan kejadian anemia, yaitu : 

a. Rendahnya asupan zat besi dan zat gizi lainnya, yang disebabkan oleh 

rendahnya konsumsi makanan sumber zat besi. Zat gizi lain yang menyebabkan 

terjadinya anemia adalah kekurangan vitamin A, vitamin C, asam folat, 

riboflavin, dan vitamin B12.  

b. Penyerapan zat besi yang rendah, disebabkan komponen penghambat di dalam 

makanan seperti fitat. Rendahnya zat besi pada bahan makanan nabati 

menyebabkan zat besi tidak dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. 
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c. Penyakit infeksi seperti malaria terutama pada anak-anak dan wanita hamil, 

infeksi oleh parasit seperti cacing (hookworm) dan lainnya (skistosomiasis), 

infeksi akibat penyakit kronis maupun sistemik (misalnya: HIV/AIDS).  

d. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya anemia gizi pada usia remaja 

adalah adanya penyakit infeksi yang kronis, menstruasi yang berlebihan pada 

remaja putri, pendarahan yang mendadak seperti kecelakaan, dan jumlah 

makanan atau penyerapan diet yang buruk dari zat besi, vitamin B12, vitamin 

B6, vitamin C, serta tembaga.  

e. Status gizi pada usia remaja juga dapat menyebabkan kejadian anemia. 

Berdasarkan hasil penelitian Wibowo, Notoatmojo, & Rohmani (2013) 

dijelaskan bahwa terdapat hubungan antara status gizi dengan kejadian anemia. 

Remaja putri dalam penelitian tersebut yang memiliki status gizi kurang 

seluruhnya mengalami anemia sehingga dapat disimpulkan status gizi kurang 

dapat menjadi penyebab anemia pada remaja putri. (Nafi'a, 2018). 
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3. Cara menilai anemia 

Berikut merupakan klasifikasi anemia berdasarkan kelompok umur: 

 

Tabel 1. 

Klasifikasi Anemia Menurut Kelompok Umur (WHO,2011) 

 

Populasi Non Anemia 

(g/dL) 

Anemia (g/dL) 

Ringan Sedang Berat 

Anak 6-59 bulan 11 10.0-10.9 7.0-9.9 <7.0 

Anak 5-11 tahun 11.5 11.0-11.4 8.0-10.9 <8.0 

Anak 12-14 tahun 12 11.0-11.9 8.0-10.9 <8.0 

Perempuan tidak hamil 

( ≥15 tahun) 

12 11.0-11.9 8.0-10.9 <8.0 

Ibu hamil 11 10.0-10.9 7.0-9.9 <7.0 

Laki-laki ≥15 tahun 13 11.0-12.9 8.0-10.9 <8.0 

Sumber : (Indriyani, 2020). 

 

2. Indikator atau klasifikasi anemia 

Menurut Prawirohardjo (2009), macam-macam anemia adalah sebagai berikut: 

a. Anemia defisiensi besi adalah anemia yang disebabkan oleh kurangnya mineral 

Fe. Kekurangan ini dapat disebabkan karena kurang masuknya unsur besi 

dengan makanan, karena gangguan absorbsi atau terpantau banyaknya besi 

keluar dari tubuh, misalnya pada pendarahan. 

b. Anemia megaloblastik adalah anemia yang disebabkan oleh defisiensi asam 

folat, jarang sekali karena defisiensi vitamin B12, anemia ini sering ditemukan 

pada wanita yang jarang mengonsumsi sayuran hijau segar atau makanan 

dengan protein hewani tinggi. 
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c. Anemia hemolitik adalah anemia yang disebabkan karena penghancuran sel 

darah merah berlangsung lebih cepat dari pembuatannya.  

d. Anemia hipoplastik dan aplastik adalah anemia yang disebabkan karena 

sumsum tulang belakang kurang mampu membuat sel-sel darah yang baru. 

Pada sepertiga kasus anemia dipicu oleh obat atau zat kimia lain, infeksi, radiasi, 

leukimia dan gangguan imunologis. (Candrasari, 2020) 

3. Tanda dan gejala anemia  

Anemia ditandai dengan rendahnya konsentrasi hemoglobin atau sel darah 

merah yang disebabkan oleh rendahnya produksi sel darah merah yang 

mengakibatkan meningkatnya kerusakan eritrosit atau kehilangan darah yang 

berlebihan. Gejala yang dapat ditimbulkan yaitu sebagai berikut: 

a. 5 L (Lesu, Letih, Lemah, Lelah, Lalai) 

b. Sakit kepala dan pusing, mata berkunang-kunang, mudah mengantuk, cepat 

capai serta sulit konsentrasi.  

c. Gejala lain yang lebih lanjut adalah pucat pada muka, kelopak mata, bibir, kulit, 

kuku dan telapak tangan.  

4. Dampak anemia 

Anemia dapat menyebabkan berbagai dampak buruk pada remaja putri  

diantaranya : 

a. Menurunkan daya tahan tubuh sehingga penderita anemia mudah terkena 

penyakit infeksi 

b. Menurunnya kebugaran dan ketangkasan berpikir karena kurangnya oksigen ke 

sel otot dan otak. 

c. Menurunnya prestasi belajar dan produktivitas kerja/kinerja. 
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5. Faktor-faktor yang mempengaruhi anemia  

Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi terjadinya anemia pada remaja putri 

yaitu faktor utama dan faktor pendukung. 

a. Faktor utama yang mempengaruhi anemia: 

1) Konsumsi makanan 

Anemia pada remaja putri dipengaruhi oleh konsumsi makanan yang tinggi 

dengan zat besi. Rendahnya asupan zat besi ke dalam tubuh yang berasal dari 

konsumsi zat besi dari makanan merupakan salah satu penyebab anemia. Menurut 

Arisman, 2009 rendahnya kosumsi makanan pada remaja putri dikarenakan remaja 

putri sangat memperhatikan bentuk tubuh (body image). Pemilihan jenis makanan 

yang salah seperti memilih makanan atau minuman yang mengandung zat anti Fe 

yang dapat mengganggu penyerapan Fe dalam tubuh misalnya minuman teh akan 

dapat mengganggu proses pembentukan haemoglobin sehingga remaja dapat 

berisiko mengalami anemia. (Permatasari, 2016). 

2) Siklus haid 

Remaja putri mengalami menstruasi setiap bulannya, pengeluaran darah 

setiap bulannya, menyebabkan kehilangan zat besi. Kehilangan zat besi 

menyebabkan konsentrasi sel darah merah juga ikut menurun. Menurut penelitian 

yang dilakukan oleh Hughes pada tahun 1995, pengeluaran darah selama 

menstruasi menunjukkan kehilangan simpanan zat besi secara cepat sesuai dengan 

lama dan banyaknya darah yang keluar. Semakin lama mengalami menstruasi 

makan semakin banyak darah yang keluar dan simpanan zat besi akan berkurang 

(Permatasari, 2016).  
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3) Riwayat penyakit 

Menurut Thurnham dan Northrop-Clewes, 2007, penyakit Infeksi 

merupakan faktor yang penting dalam menimbulkan anemia, dan anemia adalah 

konsekuensi dari peradangan dan asupan makanan yang tidak dapat memenuhi 

kebutuhan zat besi. Kehilangan darah akibat infeksi cacing dan trauma dapat 

menyebabkan defisiensi zat besi dan anemia serta penurunan sistem imunitas tubuh 

b. Faktor pendukung yang mempengaruhi terjadinya anemia 

1) Kesadaran dan kepatuhan mengonsumsi TTD (Tablet Tambah Darah) 

Konsumsi sangat dipengaruhi oleh kesadaran individu. kesadaran 

merupakan faktor pendukung bagi individu untuk patuh dalam mengonsumsi TTD 

(Tablet Tambah Darah) sedangkan kepatuhan dipengaruhi oleh motivasi yang 

diberikan kepada konsumen agar lebih patuh untuk mengonsumsi tablet tambah 

darah. Tingkat kepatuhan konsumsi TTD dipengaruhi oleh efek samping yang 

ditimbulkan oleh tablet itu sendiri yaitu efek mengantuk, nyeri perut dan kotoran 

menjadi merah kehitaman dan keras yang dialami oleh konsumen. Kepatuhan 

merupakan faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan program suplementasi 

zat besi. Kepatuhan terjadi apabila aturan dalam mengonsumsi TTD diresepkan 

serta diikuti dengan benar dan rutin. (Indriyani, 2020) 

B. Konsumsi Asupan Zat Besi (Fe) dan Tablet Tambah Darah 

1. Program tablet tambah darah 

Tablet tambah darah adalah suplemen gizi yang mengandung senyawa zat 

besi yang setara dengan 60 mg besi elemental dan 400 mcg asam folat. Kesetaraan 

besi elemental dan tingkat bioavailablitasnya berbeda berdasarkan senyawa besi 

yang digunakan. Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) dilakukan merujuk pada 
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Pedoman Pemberian Tablet Tambah Darah untuk Rematri dengan Sasaran dari 

rentang umur 12-18 tahun dan WUS sebagai upaya untuk mencegah penyakit 

anemia.  Dosis TTD yang diberikan kepada rematri adalah 52 tablet dalam setahun 

dan dikonsumsi secara teratur yaitu 1 tablet setiap minggu. (Kemenkes RI, 2020) 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi TTD pada remaja putri  

a. Pengetahuan. 

Sebagian besar remaja yang memiliki pengetahuan kurang tentang Tablet 

Tambah Darah (TTD) tidak patuh dalam mengonsumsi TTD dikarenakan 

kurangnya literasi terkait anemia dan pentingnya mengonsumsi TTD, baik itu 

karena kurangnya aktivitas membaca remaja tentang anemia dan TTD maupun 

tidak pernah mendapatkan penyuluhan oleh tenaga kesehatan. Sesuai dengan 

penelitian yang sudah pernah dilakukan, banyak remaja yang tidak tahu tentang 

penyakit anemia dan pentingnya mengonsumsi TTD. Hal tersebut menunjukan 

bahwa untuk mendorong remaja dalam mengonsumsi TTD peran tenaga kesehatan 

dalam memberi penyuluhan juga menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat 

konsumsi TTD pada remaja putri. 

Kurangnya paparan informasi individu mengenai anemia dan TTD dapat 

mempengaruhi kepatuhan dalam mengonsumsi TTD (Waliyo dan Susanti,2016). 

Peran tenaga kesehatan dalam memberikan pendidikan atau informasi secara 

spesifik dapat membantu meningkatkan pengetahuan remaja tentang anemia dan 

TTD melalui kegiatan promotif (promosi) yang khususnya untuk upaya preventif 

(pencegahan) agar lebih efektif. Hal-hal yang dapat di informasikan yaitu 

pengertian, penjelasan mengenai anemia gizi besi, tanda dan gejala, penyebab 
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anemia, cara pencegahan dan penanggulangan, serta makanan yang dianjurkan 

untuk meningkatkan kadar Hb (Listiana,2016). 

b. Sikap remaja putri 

Sikap merupakan suatu pandangan dan respon tertutup seseorang terhadap 

suatu objek tertentu yang menggambarkan perasaan suka atau memihak maupun 

perasaan tidak suka atau tidak memihak serta merupakan suatu bentuk evaluasi atau 

reaksi perasaan (Indriyani, 2020). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

pembentukan sikap konsumsi TTD pada remaja putri adalah pengaruh orang-orang 

yang berada disekitarnya seperti orangtua, guru, dan teman sebayanya. 

c. Dukungan orang tua 

Dukungan dari keluarga terutama orangtua termasuk dalam upaya untuk 

mengingatkan remaja putri dalam mengonsumsi TTD sesuai dosis yang telah 

diberikan. Peran keluarga sangat penting dalam memberikan motivasi atau 

dorongan serta mengingatkan individu untuk mengonsumsi TTD secara rutin dan 

berkala. 

d. Dukungan teman sebaya 

Secara umum remaja sangat mudah untuk kehilangan kepercayaan diri, 

penyebab hal tersebut tidak lain adalah karena pengaruh diremehkan dan 

dikucilkan oleh lingkungan sekitar maupun teman sebayanya yang sehingga dapat 

mempengaruhi pengambilan keputusan remaja putri dalam mengonsumsi TTD 

(Fitri et.al,2019). Serta tingginya pengaruh teman sebaya yang sering diajak untuk 

berinteraksi dapat mengakibatkan terjadinya kecenderungan untuk meniru dan 

mengikuti perilaku teman sebayanya tersebut. 
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e. Ketersediaan TTD 

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan remaja dalam mengonsumsi TTD 

salah satunya yaitu ketersediaan TTD dilapangan. Jika ketersedian tablet tambah 

darah masih terbatas hal tersebut akan dapat mempengaruhi kepatuhan remaja putri 

dalam mengonsumsi TTD (Sadore, 2015). 


