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Abstract 

 

In Indonesia, the incidence of anemia in women of productive age is categorized as moderate 

and continues to increase every year. Anemia can cause various disadvantages such as 

delayed growth, increased susceptibility to infection, and in pregnant women can increase the 

risk of premature birth, low birth weight also mother and child mortality. This study aims to 

analyze the relationship between eating habits and IMT/U on the incidence of anemia. The 

research was conducted in Sirnagalih Village with a cross-sectional research design. The 

sampling technique was purposive sampling with a sample of 74 female respondents aged 10-

18 years. Anemia is measured with a Portable Hemoglobinometer by looking at hemoglobin 

levels. IMT/U were obtained through anthropometric measurement. Intake of protein, vitamin 

C, and iron minerals using a 1x24h recall interview. Frequency of Fe enhancers and inhibitors 

by interviewing with Food Frequency Questionnaire. Bivariate analysis using Spearman 

Rank. The results of statistical tests showed that there was no relationship between IMT/U (p 

= 0.440), Intake of protein (p = 0.813), iron (p = 0.911) and vitamin C (p = 0.630), the 

frequency of iron enhancers (p = 0.618), and iron inhibitors (p= 0.350) on the incidence of 

anemia in adolescent girls in Sirnagalih Village. Adolescent women are expected to regulate 

eating habits according to balanced nutrition and control body weight. 
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PENDAHULUAN 

Prevalensi anemia secara global 

sebesar 33% pada wanita usia 15-49 tahun 

dan sepertiga wanita usia produktif 

mengalami anemia pada tahun 2016 (Food 

and Agriculture Organization, 2017). Pada 

tahun 2019, prevalensi anemia usia 

produktif di Indonesia termasuk dalam 

kategori sedang serta mengalami 

peningkatan setiap tahunnya (World 

Health Organization, 2020). Sementara itu, 

berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 

tahun 2018, besaran masalah anemia pada 

gravida mengalami eskalasi dari 37,1% 

pada tahun 2013 menjadi 48,9% pada 

tahun 2018 dengan 84,6% berusia 15-24 

tahun. 

Anemia merupakan kondisi tubuh 

ketika kuantitas eritrosit inadekuat untuk 

memenuhi keperluan fisiologis tubuh 
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seorang individu. Penyebab dari anemia 

bertingkat dari akar masalah, penyebab 

utama, penyebab tidak langsung hingga 

langsung (World Health Organization, 

2020). Penyebab langsung terjadi anemia 

adalah keadaan menstruasi, kejadian 

penyakit infeksi, kebiasaan makan seperti 

asupan yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan dan cenderung kurang pada 

vitamin C, zat besi, dan protein, rutinitas 

minum kopi dan teh serta pemilihan 

makanan (Listiana, 2016; Budiarti et al., 

2020).  

Anemia diklasifikasikan berdasarkan 

ukuran dan warna dari selnya. Anemia 

paling umum disebabkan oleh kekurangan 

zat gizi besi yang memengaruhi produksi 

dari sintesis hemoglobin, produksi, 

kelangsungan hidup, warna pucat dan 

ukuran yang kecil dari sel darah merah 

sehingga diklasifikasin sebagai Mikrositik 

(anemia defisiensi gizi besi) (WHO, 2011; 

Mahan and Raymond, 2017). Anemia 

kekurangan gizi besi dapat disebabkan oleh 

pemenuhan makanan yang tidak memadai 

karena kebiasaan makan yang tidak sehat, 

peningkatan kejadian kehilangan zat gizi 

(seperti kehilangan darah disebabkan 

parasite, perdarahan akibat persalinan, atau 

menstruasi tingkat berat), gangguan 

absorpsi sehingga rendahnya faktor yang 

membantu penyerapan vitamin B12, 

konsumsi sumber fitat yang tinggi, atau 

infeksi), atau metabolisme zat gizi yang 

berubah seperti defisiensi riboflavin yang 

memengaruhi pengerakan cadangan Fe). 

Wanita dan pria pada usia yang sama 

mempunyai konsentrasi hemoglobin yang 

a sejak dimulainya masa remaja hingga 

dewasa. Konsentrasi hemoglobin pada 

wanita lebih rendah daripada pria yang 

disebabkan oleh efek hormon reproduksi 

(estrogen dan androgen) pada eritropoiesis 

dan menstruasi. Kebutuhan zat besi dalam 

kehilangan darah ketika menstruasi 

berhubungan dengan kebutuhan dalam 

peningkatan massa hemoglobin yang 

bersamaan dengan masa pertumbuhan. 

Kehilangan darah akibat menstruasi pada 

remaja putri dapat menyebabkan defisiensi 

mineral Fe serta anemia kekurangan zat 

gizi besi pada wanita usia produktif 

(Harlow and Campbell, 2004; Murphy, 

2014; Chaparo and Suchdev, 2019).  

Ketika hamil, calon ibu yang 

merupakan remaja putri yang menderita 

anemia berisiko mengalami anemia. 

Masalah gizi anemia defisiensi zat gizi besi 

yang dialami oleh remaja putri berdampak 

terhadap perkembangan maupun 

pertumbuhan menjadi tertunda, kerentanan 

yang meningkat terhadap infeksi yang 

disebabkan oleh menurunnya sistem 

kekebalan tubuh, penurunan kinerja dan 

daya tahan fisik sehingga terjadi penurunan 

kebugaran dan prestasi belajar. Sedangkan, 

pada wanita yang sedang mengalami 

kehamilan, anemia dapat meningkatkan 
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risiko, bayi  partus prematur, berat badan 

lahir rendah pada bayi, dan kematian ibu 

serta bayi. (Brown, 2011; Kementerian 

Kesehatan RI, 2018).  

Pencegahan masalah gizi besi dapat 

dicegah dengan memperbaiki setiap faktor 

yang memengaruhinya seperti kebiasaan 

makan. Kebiasaan makan seorang remaja 

dipengaruhi oleh kehidupan sosial, 

lingkungan, peer group, dan kegiatan yang 

berada di luar rumah. Konsumsi makanan 

meliputi jumlah, jenis, distribusi, frekuensi 

dan pemilihan makanan juga berkaitan 

dengan kebiasaan makan pada remaja 

(Almatsier, Soetardjo and Soekarti, 2011; 

Aritonang, 2011). Kebutuhan gizi pada 

remaja putri khususnya pada zat besi 

meningkat disebabkan oleh periode masa 

bertumbuh individu yang pesat sehingga 

terjadi peningkatan dalam produksi darah, 

massa otot serta jaringan lainnya (World 

Health Organization, 2020). Kebutuhan zat 

besi umumnya sulit terpenuhi yang 

disebabkan oleh sumber pangan food 

taboos yang sebagiannya berasal dari 

hewan dengan kandungan zat besi yang 

memiliki bioavailabilitas heme yang tinggi. 

Zat besi dengan bioavailabilitas yang 

tinggi banyak bersumber dari hewan yang 

juga berperan sebagai jenis makanan 

bersumber protein (World Health 

Organization, 2020). Protein sebagai salah 

satu zat gizi makro mengambil peran 

dalam merepesentasikan status gizi, status 

gizi yang baik merepresentasikan 

keseimbangan energi yang masuk dan 

keluar (Thamaria, 2017). Elmoslemany et 

al. (2019) menyatakan bahwa remaja putri 

dengan karakteristik status gizi kurang 

memiliki kecenderungan mengalami 

anemia dipadankan dengan yang memiliki 

berkarakteristik normal dan lebih.  

Desa Sirnagalih bertempat di 

Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, 

Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan studi 

pendahuluan melalui wawancara, Desa 

Sirnagalih belum memiliki data terkait 

anemia pada remaja putri dan rendahnya 

penelitian pada wilayah tersebut. Di 

Indonesia, tindak preventif telah 

dilaksanakan ke sasaran remaja putri 

dengan konsep blanket approach melalui 

Unit Kesehatan Sekolah. Namun, kejadian 

anemia pada sasaran tersebut tergolong 

sedang (moderate) dan masih meningkat 

setiap tahunnya berpotensi menuju 

golongan berat (severe). Hal ini memiliki 

potensi yang merugikan bangsa sehingga 

patut diberantas dengan baik. Studi ini 

dilaksanakan untuk mengetahui beberapa 

determinan yang memengaruhi kejadian 

anemia agar dapat disusunnya sebuah 

pembaharuan hingga perbaikan dari tindak 

preventif hingga kuratif yang lebih dini. 

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian 

ini memiliki tujuan untuk menganalisis 

hubungan kebiasaan makan dan IMT/U 

dengan kejadian anemia pada remaja putri 
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di Desa Sirnagalih, Kecamatan Jonggol, 

Kabupaten Bogor. 

 

METODE 

Jenis penelitian ini menggunakan 

observasional analitik dengan desain cross 

-sectional. Variabel independen yang 

digunakan pada penelitian ini adalah status 

gizi, kebiasaan makan diantaranya asupan 

protein, zat besi dan vitamin C, serta 

frekuensi asupan zat enhancer dan 

inhibitor dari zat besi. Variabel dependen 

penelitian ini adalah anemia. Jumlah 

sampel yang digunakan sebesar 74 remaja 

putri. Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah 

purposive sampling. 

Penelitian ini mengumpulkan data 

dari pengukuran antropometri aktual yaitu 

tinggi badan dan berat badan dengan 

microtoise dan timbangan berat badan, 

serta biokimia dengan Portable 

Hemoglobinometer (Easytouch GcHb) 

untuk menentukan status anemia serta 

kuesioner terkait karakteristik responden, 

recall 1x24h dan Food Frequency 

Questionnaire (FFQ). Data dianalisis 

keterhubungannya dengan Spearman Rank. 

Penelitian ini telah disetujui oleh Komite 

Etik Penelitian Kesehatan Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 

dengan Nomor 499/XII/2021/KEPK. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karakteristik Usia 

Tabel 1. Distribusi Karakteristik Usia 

Karakteristik 

Usia 
n % 

10 tahun 1 1,4 

11 tahun 2 2,7 

12 tahun 7 9,5 

13 tahun 13 17,6 

14 tahun 14 18,9 

15 tahun 10 13,5 

16 tahun 13 17,6 

17 tahun 11 14,9 

18 tahun 3 4,1 

Total 74 100 

 

Tabel 1 menunjukkan bahwa 74 

responden dari data distribusi frekuensi 

usia remaja putri di Desa Sirnagalih pada 

tahun 2022 diketahui sebagian besar 

responden berusia 14 tahun sebanyak 14 

responden dengan persentase sebesar 

18,9%.. Usia 10 – 18 tahun merupakan 

usia remaja (Kemenkes RI, 2014). Remaja 

putri ialah periode peralihan anak menjadi 

dewasa dengan gejala perubahan fisik pada 

alat reproduksinya pada usia 10 -19 tahun. 

Remaja putri yang berusia 12 – 18 tahun 

dinyatakan sebagai sasaran kegiatan 

suplementasi tablet tambah darah 

(Kementerian Kesehatan RI, 2018). 

Pada usia tersebut, remaja putri 

mengalami menstruasi dan terjadi 

kehilangan darah sehingga rentan 

mengalami anemia. Kejadian anemia pada 

remaja putri memiliki berbagai dampak 
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jangka panjang khususnya pada saat 

menjadi ibu yang memiliki bayi. 

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 

tahun 2018, proporsi ibu hamil anemia 

mengalami peningkatan dari 37,1% di 

tahun 2013 menjadi 48,9% di tahun 2018 

yang dominan dialami oleh gravida berusia 

15 – 24 tahun   (Kemenkes RI, 2018) 

 

Status Anemia 

Pada anemia kekurangan zat besi 

yang disebabkan oleh individu yang tidak 

memiliki zat besi adekuat untuk produksi 

sel darah merah menyebabkan konsentrasi 

hemoglobin dan/atau volume eritrosit 

berkurang. Defisiensi zat besi dan akibat 

anemia defisiensi besi ditimbulkan dari 

penyebab yang berhubungan dengan 

kehilangan darah kronis, penurunan asupan 

atau absorpsi zat besi, peningkatan 

kebutuhan zat besi, atau peradangan kronis 

(Percy, Mansour and Fraser, 2017).  

 

Tabel 2. Distribusi Status Anemia  

Status Anemia n % 

Anemia 8 10,8 

Tidak Anemia 66 89,2 

Total 74 100 

 

Berdasarkan tabel 2, 74 responden 

remaja putri Desa Sirnagalih yang tidak 

mengalami anemia sebanyak 66 responden 

(89,2%). Prevalensi kejadian anemia pada 

sampel sebesar 10,8% yang tergolong 

kategori ringan berdasarkan klasifikasi 

World Health Organization (2020). Selain 

itu, prevalensi di Desa Sirnagalih lebih 

rendah dibandingkan dengan prevalensi 

Indonesia oleh WHO pada tahun 2019 

sebesar 31.2% 

Remaja putri dan wanita usia subur 

yang mengalami anemia akan hingga 

menjadi gravida akan yang mengalami 

anemia. Hal tersebut dapat mengakibatkan 

(Kementerian Kesehatan RI, 2018) : 

peningkatan risiko Berat Badan Lahir 

Rendah (BBLR), paritas premature, 

Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT), 

hambatan tumbuh kembang anak seperti 

gangguan neurokognitif dan stunting, 

hemoragi sebelum dan ketika persalinan 

yang berisiko membahayakan keselamatan 

ibu dan bayinya, rendahnya cadangan zat 

besi sehingga bayi mengalami anemia, dan 

peningkatan risiko kesakitan dan kematian 

neonatal dan bayi. 

 

Status Gizi Menurut Usia 

Tabel 3. Distribusi IMT/U 

Status Gizi (IMT/U) n % 

Gizi Kurang (Thinnes) 4 5,4 

Gizi Baik (Normal) 52 70,3 

Gizi Lebih (Overweight) 14 18,9 

Obesitas (Obese) 4 5,4 

Total 74 100 
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Tabel 3 menunjukkan bahwa 

sebanyak 52 responden (70,3%) dari 74 

responden remaja putri Desa Sirnagalih 

memiliki status gizi normal. Berdasarkan 

data Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 

pada Provinsi Jawa Barat, prevalensi status 

gizi umur 13-15 tahun yang kurus sebesar 

3,8%, normal sebesar 75,9%, dan gemuk 

sebesar 9,56%. Sedangkan, pada usia 16-

18 tahun pada status gizi kurus sebesar 

2,89%, status gizi normal sebesar 76,63% 

dan gemuk sebesar 14,48% (Kementerian 

Kesehatan RI, 2019) 

Gizi baik dapat merepresentasikan 

keseimbangan energi yang masuk dan 

dikeluarkan oleh individu tersebut 

(Thamaria, 2017). Pada remaja putri, 

kebutuhan gizi khususnya pada zat besi 

yang mengalami eskalasi meningkat 

disebabkan oleh periode masa 

pertumbuhan yang pesat sehingga terjadi 

peningkatan dalam produksi darah, massa 

otot serta jaringan lainnya (World Health 

Organization, 2020). Kebutuhan zat besi 

umumnya sulit terpenuhi dikarenakan 

berbagai macam hal seperti asupan yang 

rendah karena ketidaktahanan pangan, food 

taboos yang sebagiannya bersumber dari 

hewan dengan kandungan zat besi yang 

memiliki bioavailabilitas heme yang tinggi. 

Zat besi dengan bioavailabilitas yang 

tinggi banyak bersumber dari hewan yang 

juga berperan sebagai jenis makanan 

bersumber protein (World Health 

Organization, 2020). Protein sebagai salah 

satu zat gizi makro mengambil peran 

dalam merepesentasikan status gizi 

(Thamaria, 2017). Penelitian Elmoslemany 

et al. (2019) menyatakan bahwa remaja 

putri yang tergolong gizi kurang cenderung 

mengalami anemia dipadankan dengan 

remaja putri yang berstatus gizi normal dan 

lebih. Remaja putri dengan status gizi 

kurus memiliki risiko 1,2 kali lebih besar 

dipadankan dengan status gizi normal 

(Enggardany, Hendrati and Hairi, 2021). 

 

Asupan Zat Gizi 

Beberapa zat gizi yang turut 

mengambil peran dalam terjadinya anemia 

adalah protein, vitamin C dan Fe. Sebagian 

besar zat besi berada di dalam hemoglobin 

yang mengangkut oksigen dari paru-paru 

ke seluruh tubuh. Sedangkan, protein dan 

vitamin C berperan sebagai katalisator hem 

dalam hemoglobin pada metabolisme zat 

besi (Almatsier, 2009). 

 

Tabel 4. Distribusi Rata-Rata Asupan Gizi 

Zat Gizi 
Zat Gizi 

Mean±SD min-max 

Protein (g) 36,61±18,91 7,4-109 

Zat Besi 

(mg) 
5,44±3,19 0,5-15,4 

Vitamin C 

(mg) 
38,22±93,54 0-590,2 
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Berdasarkan tabel 4, 74 responden 

remaja putri Desa Sirnagalih dominan 

mengalami asupan kurang pada zat gizi 

protein, mineral besi dan vitamin C. 

Asupan adekuat tersebut dialami oleh 

sebanyak 63 responden (85,1%) pada 

asupan protein, 66 responden (89,2%) pada 

asupan zat besi dan 61 responden (82,4%) 

pada asupan vitamin C. Tabel 5 

menunjukkan bahwa rata-rata asupan 

protein, zat besi dan vitamin C secara 

bertahap adalah 36,61 gram, 5,44 mg dan 

38,22 mg. Berdasarkan data tersebut, rata-

rata asupan protein, zat besi dan vitamin C 

remaja putri usia 10 sampai 18 tahun di 

Desa Sirnagalih cenderung belum 

memenuhi standar dari Angka Kecukupan 

Gizi tahun 2019 pada masing-masing usia. 

Berdasarkan data Survei Diet Total tahun 

2014di Provinsi Jawa Barat wilayah 

pedesaan, rerata asupan protein remaja 

putri berusia 5-12 tahun sebesar  46,8% 

dan pada kelompok usia 13-18 tahun 

sebesar 98,3% yang tergolong kurang 

(Siswanto et al., 2014).  

 

 

Frekuensi Zat Enhancer dan Zat 

Inhibitor 

Beberapa zat memiliki peran dalam 

anemia defisiensi besi. Kelompok zat 

inhibitor Fe berperan dalam menghambat 

penyerapan zat besi, sedangkan  kelompok 

zat enhancer menjadi faktor yang 

membantu dalam menyerap zat besi 

(Marya, 2013; Sizer and Whitney, 2013). 

Kelompok zat tersebut dilihat melalui 

Food Frequency Questionnaire (FFQ) 

terkait frekuensi konsumsi makanan 

bersumber zat inhibitor dan enhancer zat 

besi selama satu bulan. 

 

Tabel 6. Distribusi Frekuensi Asupan 

Frekuensi 

Asupan 

Zat 

Enhancer 

Zat 

Inhibitor 

n % n % 

Sering 40 54,1 44 59,5 

Jarang 34 45,9 30 40,5 

Total 74 100 74 100 

 

Berdasarkan tabel 6, remaja putri di 

Desa Sirnagalih dominan mengonsumsi 

secara sering makanan bersumber inhibitor 

yaitu sebesar 44 responden (59,5%), 

Tabel 5. Distribusi Kecukupan Asupan Zat 

Tingkat Kecukupan 

Zat Gizi 

Protein Zat Besi Vitamin C 

n % N % n % 

Kurang (<80%) 63 85,1 66 89,2 61 82,4 

Cukup (80-120%) 8 10,8 5 6,8 6 8,1 

Lebih (120%) 3 41 3 4,1 7 9,5 

Total 74 100 74 100 74 100 
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sedangkan makanan bersumber zat 

enhancer dominan  

 

dikonsumsi secara sering dengan 

responden sebanyak 40 responden 

(54,1%). Asupan yang sering pada zat 

enhancer mampu membantu penyerapan 

dari zat besi khususnya vitamin C 

(Almatsier, 2009). Sedangkan, pada zat 

inhibitor Fe yang dikonsumsi sering akan 

berindikasi menghambat penyerapan zat 

besi yaitu zat tannin, fitat, kalsium dan 

fosfat. Zat-zat tersebut terdapat dalam teh, 

kopi dan juga susu. (Sizer & Whitney, 

2013). Berdasarkan data yang didapat, para 

remaja umum mengonsumsi teh di pagi 

hari serta minuman saset dengan jenis teh 

pada sore hari. Sedangkan, zat enhancer 

banyak terkandung pada buah-buahan 

seperti jambu biji. 

 

Hubungan Status Gizi Terhadap 

Kejadian Anemia 

Tabel 7 menunjukkan remaja putri 

mengalami anemia dengan status gizi 

normal yang mengalami anemia sebanyak 

6 responden (11,5%) dan yang tidak 

mengalami anemia sebanyak 46 responden  

 

(88,5%). Berdasarkan hasil uji, nilai p- 

value didapat sebesar 0,440 yang 

menunjukkan nilai tersebut lebih > 0,05 

sehingga tidak terdapat hubungan antara 

status gizi dan kejadian anemia pada 

remaja putri di Desa Sirnagalih. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Sholichah (2021) 

yang menunjukkan bahwa tidak terdapat 

hubungan antara status gizi dan kejadian 

anemia. Kebutuhan zat besi umumnya 

dipenuhi yang disebabkan oleh berbagai 

hal seperti asupan yang rendah karena 

ketidaktahanan pangan, food taboos yang 

sebagiannya bersumber dari hewan dengan 

kandungan zat besi yang memiliki 

bioavailabilitas heme yang tinggi. 

Penelitian Elmoslemany et al. (2019) 

menyatakan bahwa remaja putri yang 

tergolong gizi kurang cenderung 

mengalami anemia dibandingkan dengan 

yang remaja putri dengan status gizi 

normal dan lebih. Penilaian status gizi 

berat badan, tinggi badan, usia dan jenis  

Tabel 7. Distribusi status gizi terhadap kejadian anemia 

Variabel 
Status Anemia 

Total 
p-value Ya Tidak 

IMT/U n % n % n % 

Gizi Kurang (Thinnes) 1 25 3 75 4 100 

0,672 

Gizi Baik (Normal) 6 11,5 46 88,5 52 100 

Gizi Lebih (Overweight) 1 7,1 13 92,9 14 100 

Obesitas (Obese) 0 0 4 100 4 100 

Total 8 10,8 66 89,2 74 100 
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kelamin. Asupan zat gizi dan kebutuhan 

tubuh yang seimbang dapat menyatakan 

status gizi yang baik, yang artinya terjadi 

keseimbangan antara asupan zat makro 

yaitu karbohidrat, protein dan lemak yang 

masuk ke dalam tubuh dengan energi yang 

dikeluarkan oleh tubuh.  

Penilaian dengan antropometri secara 

umum menggambarkan status gizi makro, 

sedangkan masalah gizi seperti anemia 

defisiensi besi dinilai secara biokimia 

(Thamaria, 2017). Selain itu, sebaran data 

kurang merata pada setiap variabel status 

gizi dapat menjadi faktor tidak 

terekspresikannya kejadian anemia pada 

status gizi tertentu. 

 

Hubungan Kebiasaan Makan Terhadap 

Kejadian Anemia 

 

Kebiasaan makan adalah 

karakteristik seorang individu sebagai 

suatu rutinitas. untuk memenuhi keperluan 

gizi dalam mencukupi keperluan fisiologis, 

emosional, dan sosial secara berulang 

melalui makanan. Konsumsi makanan 

meliputi jumlah, jenis, distribusi, frekuensi 

dan pemilihan makanan juga berkaitan 

dengan kebiasaan makan pada remaja 

(Almatsier et al., 2011; Aritonang, 2011). 

Dalam penelitian ini, kebiasaan makan 

yang dianalisis adalah yang rutinitas yang 

diasumsikan memiliki hubungan dengan 

kejadian anemia yaitu asupan protein, zat 

besi dan vitamin C serta frekuensi asupan 

enhancer dan inhibitor zat besi. 

Tabel 8. Distribusi asupan terhadap  kejadian anemia 

Variabel 

Status Anemia 
Total 

p-value Ya Tidak 

n % n % n % 

Protein        

Kurang 7 11,1 56 88,9 63 100 

0,813 Cukup 1 12,5 7 87,5 8 100 

Lebih 0 0 3 100 3 100 

Zat Besi        

Kurang 7 10,6 59 89,4 66 100 

0,911 Cukup 1 20 4 80 5 100 

Lebih 0 0 3 100 3 100 

Vitamin C        

Kurang 7 11,5 54 88,5 61 100 

0,630 Cukup 1 16,7 5 83,3 6 100 

Lebih 0 0 7 100 7 100 
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Tabel 7 menunjukkan remaja putri 

dengan asupan kurang pada protein, zat 

besi dan vitamin C yang cenderung 

mengalami anemia dengan data sebanyak 7 

responden (11,1%) dengan asupan protein 

yang kurang, 7 responden (10,6%) dengan 

asupan zat besi yang kurang, dan 7 

responden (11,5%) dengan asupan vitamin 

C yang kurang. Berdasarkan hasil uji, nilai 

p-value didapat sebesar 0,813 pada asupan 

protein, 0,911 pada asupan zat besi, dan 

0,630 pada asupan vitamin C yang 

menunjukkan nilai tersebut > 0,05 

sehingga tidak terdapat hubungan antara 

asupan protein, asupan zat besi dan vitamin 

C dengan kejadian anemia pada remaja 

putri di Desa Sirnagalih. Walaupun asupan 

zat gizi tersebut dan kejadian anemia tidak 

memiliki hubungan, namun data 

menunjukkan bahwa seluruh responden 

yang mengalami kekurangan asupan 

cenderung mengalami anemia. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian Permatasari et al. (2020) di Kota 

Bogor pada remaja putri bahwa antara 

asupan protein, zat besi, dan vitamin C 

dengan kejadian anemia pada remaja putri  

 

tidak memiliki hubungan. Vitamin C 

merupakan zat gizi mikro yang membantu 

absorpsi zat besi. Namun, apabila asupan 

harian zat besi rendah, maka absorpsi Fe 

yang dibantu oleh vitamin C tidak mampu 

memberikan kontribusi secara maksimal 

(Almatsier, Soetardjo and Soekarti, 2011). 

Zat besi dengan bioavailabilitas yang 

tinggi banyak bersumber dari hewan yang 

juga berperan sebagai jenis makanan 

bersumber protein (World Health 

Organization, 2020). Protein sebagai salah 

satu zat gizi makro mengambil peran 

dalam merepesentasikan status gizi 

(Thamaria, 2017). 

Berbeda dengan penelitian Sholihah 

et al. (2019) bahwa asupan protein dan zat 

besi dengan kejadian anemia memiliki 

hubungan yang signifikan pada remaja 

putri di SMAN 4 Surabaya, serta 

Almaratus Sholicha and Muniroh (2019) 

pada remaja putri di SMAN 1 Manyar 

Gresik bahwa vitamin C berhubungan 

dengan kejadian anemia. Walaupun antar 

variabel tidak berhubungan, dapat dilihat 

melalui data terlampir bahwa para 

responden yang mengalami kekurangan 

Tabel 8. Distribusi asupan terhadap  kejadian anemia 

Variabel 

Status Anemia 
Total 

p-value Ya Tidak 

n % n % n % 

Frekuensi Enhancer        

Sering 5 12,5 35 87,5 40 100 
0,618 

Jarang 3 8,8 31 91,2 34 100 

Frekuensi Inhibitor        

Sering 6 13,6 38 86,4 44 100 
0,350 

Jarang 2 6,7 28 93,3 30 100 
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asupan protein, zat besi dan vitamin C 

cenderung mengalami anemia 

dibandingkan dengan responden yang 

cukup mengonsumsi asupan protein, zat 

besi dan vitamin C 

Tabel 8 menunjukkan remaja putri di 

Desa Sirnagalih dengan frekuensi 

enhancer zat besi yang tergolong sering 

serta mengalami anemia sebesar 5 

responden (12,5%) dengan frekuensi sering 

mengonsumsi inhibitor zat besi sebanyak 6 

responden (13.6%). Berdasarkan hasil uji, 

nilai p-value didapat sebesar 0,618 pada 

frekuensi enhancer dan 0,350 pada 

frekuensi inhibitor. Kedua data berada 

diatas 0,05 sehingga frekuensi zat 

enhancer dan inhibitor Fe dengan kejadian 

anemia pada remaja putri di Desa 

Sirnagalih tidak memiliki hubungan. Hasil 

penelitian terkait frekuensi enhancer 

sejalan dengan penelitian Nabilla, Muniroh 

and Rifqi (2022) bahwa antara frekuensi 

enhancer dengan kejadian anemia tidak 

ada hubungan yang signifikan.  

Sedangkan, frekuensi inhibitor dalam 

penelitian Sembiring (2017) dan Zuraida et 

al. (2021) tidak memiliki hubungan dengan 

anemia. Frekuensi mengonsumsi enhancer 

dan inhibitor juga dipengaruhi oleh durasi 

waktu sebelum dan sesudah dikonsumsi 

ketika makan utama serta bioavailabilitas 

besi heme dan non-heme (Warda &  

Fayasari, 2021). Selain itu, dalam 

penelitian Li et al. (2020) menyatakan 

bahwa tidak ditemukan pengaruh pada 

konsumsi zat besi bersamaan dengan 

mengonsumsi vitamin C memiliki peran 

sebagai zat enhancer dalam absorpsi zat 

besi.  

 

Keterbatasan Penelitian 

Sampel penelitian minim sebab 

terdapat sebagian besar calon responden 

bersekolah di pesantren sehingga sampel 

yang hadir hanya sedikit. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kejadian anemia tergolong ringan di 

Desa Sirnagalih dengan besaran masalah 

anemia pada remaja putri sebesar 10,8%. 

Karakteristik usia remaja putri sebagaian 

besar berasal dari kelompok usia 14 tahun 

sebanyak 14 responden (18,9%) .dengan 

gambaran IMT/U berstatus gizi baik 

(normal) yaitu 70,3%. Sebagian besar 

remaja putri di Desa Sirnagalih memiliki 

asupan zat gizi pada protein (85,1%), zat 

besi (89,2%) dan vitamin C (82,4%) yang 

cenderung kurang serta tergolong sering 

mengonsumsi sumber enhancer Fe 

(54.1%) dan sering mengonsumsi inhibitor 

zat besi (59.5%). 

IMT/U dengan kejadian anemia pada 

remaja putri di Desa Sirnagalih tidak 

memiliki hubungan. Kebiasaan makan 

remaja putri di Desa Sirnagalih pada 

asupan protein, zat besi dan vitamin C 

serta frekuensi enhancer dan inhibitor zat 
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besi tidak memiliki hubungan. Responden 

disarankan untuk makan secara teratur 

sesuai dengan waktu yang disarankan. 

Selain itu, pemilihan jenis makanan yang 

dikonsumsi perlu dipahami dengan baik 

sehingga dapat menghindari konsumsi 

bersamaan zat inhibitor Fe dan sumber Fe. 

Responden juga perlu memantau berat 

badan secara berkala dan olahraga secara 

teratur sehingga tubuh sebagai calon Ibu 

sudah dipersiapkan baik sejak dini. 
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