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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

I.1 Latar Belakang 

Pada masa remaja terjadi pertumbuhan yang pesat serta diikuti dengan 

perkembangan baik secara fisik dan mental oleh sebab itu remaja memerlukan 

makanan yang mengandung zat-zat gizi lengkap untuk dapat tumbuh sehat 

(Suryani, dkk, 2015). Masa remaja merupakan periode transisi dari kanak-kanak 

menuju dewasa. Dalam masa peralihan, melibatkan perubahan yang besar dalam 

aspek fisik, kognitif dan psikososial yang saling berkaitan (Feldman, dkk, 2009).  

Masa remaja umumnya ditandai dengan munculnya pubertas. Pada masa 

pubertas terjadinya pertumbuhan fisik yang ditandai dengan perubahan bentuk 

tubuh, proporsi tubuh dan kematangan organ-organ seksual (Ramdani, 2015). Hal 

ini menyebabkan remaja saat ini ingin memiliki citra diri yang mengacu pada 

idola mereka, seperti para selebriti dan pragawati yang cendrung memiliki tubuh 

yang proposional (Sulistyoningsih, 2011). 

Perubahan fisik yang terjadi akibat proses pertumbuhan pada remaja akan 

mempengaruhi status kesehatan dan status gizinya. Sedangkan asupan zat-zat gizi 

yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan remaja, akan membantu remaja 

mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Ketidaksesuaian antara 

kebutuhan atau kecukupan gizi akan menimbulkan masalah status gizi yang 

berupa gizi kurang (underweight), gizi lebih (overweight) serta Anemia Gizi Besi 

(AGB) (Sulistyoningsih, 2011). 

Gizi kurang terjadi karena jumlah konsumsi energi dan zat-zat gizi lain 

seperti karbohidrat, protein, lemak yang belum memenuhi kebutuhan tubuh 

remaja. Sedangkan gizi lebih disebabkan karena kebiasaan makan yang kurang 

baik sehingga jumlah masukan energi berlebihan. Anemia terjadi karena 

kurangnya asupan zat besi (Fe) dalam tubuh seperti kurangnya asupan protein 

hewani dan sayur-sayuran yang berwarna hijau  (Supariasa, 2010). Masalah gizi 

pada remaja akan berdampak negatif pada tingkat kesehatan seperti penurunan 

tingkat konsentrasi belajar, pertumbuhan terhambat, tubuh pada masa 
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pertumbuhan mudah terinfeksi, serta daya tahan tubuh menurun (Sulistyoningsih, 

2011). 

Status gizi merupakan ekspresi dari keadaan keseimbangan antara 

konsumsi, penyerapan, dan penggunaan zat-zat gizi pada remaja. Salah satu zat 

gizi esensial yang dibutuhkan oleh remaja yaitu zat besi (Fe). Zat besi (Fe) 

merupakan salah satu dari unsur gizi yang berperan sebagai komponen 

pembentukan hemoglobin atau sel darah merah. (Arisman, 2010).    

Anemia merupakan masalah serius yang sedang dialami oleh remaja di 

Indonesia sebagai negara berkembang. Anemia didefinisikan sebagai suatu  

keadaan kadar hemoglobin (Hb) di dalam darah lebih rendah daripada nilai 

normal untuk kelompok orang menurut umur dan jenis kelamin. Remaja 

dikatakan anemia apabila kadar Hb <12 gr/dl  (Adriani dan Wirjatmadi, 2012). 

Berdasarkan data Riskesdas 2013, prevalensi anemia di Indonesia yaitu 

21,7%, dengan proporsi 20,6% di perkotaan dan 22,8% di pedesaan serta 18,4% 

laki-laki dan 23,9% perempuan. Berdasarkan kelompok umur jumlah penduduk 

usia remaja (15-18 tahun) di Indonesia sebesar 65 juta jiwa yang terdiri dari 

perempuan 49,1% dan laki-laki 50,9% (BPS,2014). Penderita anemia remaja pada 

umur 15-18 tahun sebesar 18,4% (Riskesdas, 2013) . Prevalensi anemia defisiensi 

zat gizi besi di Kota Depok sebesar 3,07%  (Profil Kesehatan Kota Depok, 2013). 

Faktor utama yang dapat menyebabkan anemia pada remaja adalah 

kurangnya asupan zat besi (Aryani, 2010). Faktor lain yang berpengaruh dengan 

kejadian anemia pada remaja adalah minimnya pengetahuan mengenai anemia 

seperti, gejala, tanda-tanda, dampak, pencegahan dan penanggulangan (Martini, 

2015).  

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi anemia 

akibat kekurangan konsumsi besi adalah pemberian suplementasi besi dalam 

bentuk tablet tambah darah. Selain itu meningkatan konsumsi makanan hewani 

seperti daging, ikan, ayam, hati dan mengkonsumsi makanan sayur-sayuran serta 

buah-buahan (Arisman,2010).   

SMA Tadika Pertiwi merupakan institusi pendidikan di wilayah Depok, 

pada tahun 2017 siswa siswi kelas X dan XI sebanyak 117 orang. Berdasarkan 

hasil survei pendahuluan di SMA Tadika Pertiwi Depok yang dilakukan dengan 
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wawancara serta pengukuran tinggi badan dan berat badan pada 25 siswa di kelas 

X dan XI diketahui bahwa siswa yang memiliki riwayat anemia sebanyak 7 siswa, 

selain itu 10 siswa memiliki tingkat pengetahuan yang rendah tentang anemia, 

sebanyak 5 siswa memiliki status gizi underweight dan 3 siswa memiliki status 

gizi overweight. Di SMA Tadika Pertiwi Depok juga belum pernah dilakukan 

penelitian tentang hubungan status gizi dengan anemia gizi besi.   

Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas maka akan dilakukan 

penelitian tentang  “Hubungan Status Gizi dengan Anemia Gizi Besi Pada Remaja 

di SMA Tadika Pertiwi Depok Tahun 2017”.  

 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, dapat disusun 

rumusan permasalahan secara umum yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu, 

“Apakah Ada Hubungan Status Gizi dengan Anemia Gizi Besi pada Remaja di 

SMA Tadika Pertiwi Depok tahun 2017?” 

Selain itu secara spesifik dapat diuraikan rumusan masalahnya sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah gambaran Jenis Kelamin, Pengetahuan Gizi, Pengetahuan 

Anemia Gizi Besi, Status Gizi, Anemia Gizi Besi pada remaja di SMA 

Tadika Pertiwi Depok tahun 2017? 

2. Apakah ada hubungan jenis kelamin remaja dengan anemia gizi besi 

pada remaja di SMA Tadika Pertiwi Depok tahun 2017? 

3. Apakah ada hubungan status gizi normal dengan anemia gizi besi pada 

remaja di SMA Tadika Pertiwi Depok tahun 2017? 

4. Apakah ada hubungan status gizi kurang dengan anemia gizi besi pada 

remaja di SMA Tadika Pertiwi Depok tahun 2017? 

5. Apakah ada hubungan status gizi lebih dengan anemia gizi besi di SMA 

Tadika Pertiwi Depok tahun 2017? 

6. Apakah ada hubungan pengetahuan gizi dengan anemia gizi besi pada 

remaja di SMA Tadika Pertiwi Depok tahun 2017?  

7. Apakah ada hubungan pengetahuan remaja dengan anemia gizi besi pada 

remaja di SMA Tadika Pertiwi Depok tahun 2017? 
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I.3 Tujuan Penelitian 

I.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan status gizi dengan anemia gizi besi di SMA Tadika 

Pertiwi Tahun 2017 

 

I.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui gambaran Jenis Kelamin, Pengetahuan Gizi, Pengetahuan 

Anemia Gizi Besi, Status Gizi, Anemia Gizi Besi pada remaja di SMA 

Tadika Pertiwi Depok tahun 2017 

2. Mengetahui hubungan jenis kelamin remaja dengan anemia gizi besi 

pada remaja di SMA Tadika Pertiwi Depok tahun 2017 

3. Mengetahui hubungan status gizi normal dengan anemia gizi besi pada 

remaja di SMA Tadika Pertiwi Depok tahun 2017 

4. Mengetahui hubungn status gizi kurang dengan anemia gizi besi pada 

remaja di SMA Tadika Pertiwi Depok tahun 2017 

5. Mengetahui hubungan status gizi lebih dengan anemia gizi besi di SMA 

Tadika Pertiwi Depok tahun 2017 

6. Mengetahui hubungan pengetahuan gizi dengan anemia gizi besi pada 

remaja di SMA Tadika Pertiwi Depok tahun 2017  

7. Mengetahui hubungan pengetahuan remaja dengan anemia gizi besi pada 

remaja di SMA Tadika Pertiwi Depok tahun 2017 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

I.4.1 Secara Akademis 

Bagi akademisi, hasil penelitian ini dapat berguna, menambah informasi dan 

dokumentasi mengenai pendidikan kesehatan masyarakat, saran dan bahan 

pertimbangan mahasiswa kesehatan masyarakat dalam upaya pencegahan 

terhadap kejadian anemia gizi besi. 
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I.4.2 Secara Praktis 

1. Bagi SMA Tadika Pertiwi Depok 

Hasil dari penelitian ini diharapkan siswa di SMA Tadika Pertiwi Depok 

dapat memenuhi status gizi normal dan meningkatkan pengetahuan siswa 

tentang gizi seimbang dan anemia. 

2. Bagi Peneliti 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memeberikan gambaran, 

wawasan, pengetahuan dan memberikan pengalaman untuk melakukan 

penelitian, dan ilmu yang telah didapat dari perguruan 

tinggi bias digunakan dimasa akan datang.  
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