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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Remaja adalah insan generasi penerus bangsa dan salah satu aset utama bangsa Indonesia 

sebagai sumber daya manusia harus dipersiapkan untuk membangun dan mensejahterakan 

manusia. Keberhasilan pembagunan nasional suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumber 

daya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu SDM yang memiliki fisik yang tangguh, mental 

yang kuat dan kesehatan yang prima disamping penguasaan terhadapap ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta generasi remaja tinggi, cerdas dan berprestasi (Kemenkes RI, 2017). 

Gizi merupakan salah satu faktor penentu bagi kualitas SDM untuk mencapai kesehatan 

yang prima dan optimal. Pada siklus kehidupan seorang perempuan, pemeliharaan gizi, 

pertumbuhan dan perkembangan optimal sangat memegang peranan penting pada masa dimulai 

sejak janin dan anak (Dit.Kes&Gizi/PPN-BAPPENAS, 2017). 

Pada usia reproduktif, wanita akan mengalami kehilangan darah akibat peristiwa 

menstruasi, dan secara tidak langsung dapat juga dikatakana kehilangan zat besi dalam darah 

sebesar 12,5-15 mg/bulan, atau kira-kira sama dengan 0,50 mg/hari (Arisman, 2010). Zat besi 

yng hilang akan menyebabkan penurunan kadar Hb dalam tubuh sehingga menyebabkan anemia. 

Anemia yang lebih dikenal masyarakat sebagai penyakit kurang darah merupakan 

berkurangnya hingga dibawah normal sel darah merah matang yang membawa oksigen 
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keseluruh jaringan yang dijalankan oleh protein yang disebut hemoglobin (Hb) dengan level 

normal antara 11,5 – 16,5 gr/dL untuk perempuan dan 12,5 – 18,5 gr/dL untuk laki–laki 

(Suryoprajogo, 2009). Salah satu masalah gizi remaja yang berkaitan Angka Kematian Ibu (AKI) 

adalah anemi defisiensi besi. Kurang lebih terdapat 370 juta wanita di berbagai negara 

berkembang menderita anemia defiesiensi zat besi dengan 41% di antaranya wanita tidak hamil. 

Prevalensi anemia di India menunjukan angka sebesar 45% remaja putri telah di laporkan 

mengalami anemia defisiensi zat besi dan prevalensi anemia di Indonesia masih cukup tinggi 

(Fakhidah & Putri, 2016). 

Faktor yang diduga mempengaruhi status anemia remaja diantaranya yaitu pengetahuan 

gizi, pola makan, dan kepatuhan konsumsi tablet Fe. Pengetahuan gizi adalah pemahaman 

mengenai makanan dan komponen zat gizi, sumber zat gizi pada bahan makanan, makanan yang 

aman dikonsumsi yang tidak menimbulkan penyakit serta cara untuk mengolah bahan makanan 

yang tepat agar kandungan zat gizi dalam bahan makanan tidak hilang serta pola hidup sehat. 

Arisman (2010) menyebutkan bahwa salah satu penyebab masalah gizi dikarenakan 

minimnya pengetahuan gizi yang kemudian dapat menyebabkan kesalahan dalam memilih 

makanan. Kebiasaan makan remaja yang kurang baik bermula pada kebiasaan makan keluarga 

yang juga kurang baik dan sudah tertanam sejak kecil dan akan terus terjadi pada usia remaja. 

Mereka makan seadanya tanpa mengetahui kebutuhan berbagai zat gizi dan dampak tidak 

dipenuhinya kebutuhan zat gizi tersebut terhadap kesehatan mereka. Kebiasaan makan pada 

masa remaja akan berdampak terhadap kesehatan pada fase kehidupan selanjutnya.  

Remaja putri pada umumnya memiliki karakteristik kebiasaan makan tidak sehat. antara 

lain kebiasaan tidak makan pagi, malas minum air putih, diet tidak sehat karena ingin langsing 
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(mengabaikan sumber protein, karbohidrat, vitamin dan mineral), kebiasaan ngemil makanan 

rendah gizi dan makan makanan siap saji. Sehingga remaja tidak mampu memenuhi 

keanekaragaman zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuhnya untuk proses sintesis 

pembentukan hemoglobin (Hb). Bila hal ini terjadi dalam jangka waktu yang lama akan 

menyebabkan kadar Hb terus berkurang dan menimbulkan anemia  (Suryani dkk, 2015).   

Kepatuhan adalah suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak menaati peraturan ke 

perilaku yang menaati peraturan. Masalah kepatuhan merupakan kendala utama suplementasi 

besi harian, karena itu suplementasi mingguan sebagai alternatif untuk mengurangi masalah 

kepatuhan tersebut. Untuk menjaga kepatuhan konsumsi suplemen besi, dapat dilakukan dengan 

berbagai upaya seperti memberikan sosialisasi pada awal kegiatan, mengonsumsi suplemen besi 

langsung di depan petugas, dan mengirimkan pesan singkat kepada sampel penelitian (Sandra, 

2004).  

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

anemia diantaranya pengetahuan gizi, pola makan dan kepatuhan konsumsi tablet Fe. 

Penanggulangan anemia remaja putri dapat dilakukan melalui pemberian tablet tambah darah 

(TTD). Pemberian tablet tambah darah telah dilakukan oleh Dinas Puskesmas berupa 4 tablet 

yang dikonsumsi selama 1 bulan, setiap 1 tablet dikonsumsi selama 1 minggu.  

Hasil penelitian Zulaekah menyatakan bahwa jika pengetahuan gizi dipadukan dengan 

pemberian suplementasi besi terhadap remaja putri akan menghasilkan peningkatan kadar  

hemoglobin yang paling efektif dibandingkan dengan pengetahuan gizi saja atau pemberian 

suplementasi mingguan selama dua belas minggu (Zulaekah, 2007). 
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Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tahun 2017 untuk pemberian Tablet 

tam bah darah telah di lakukan dengan cakupan pemberian di 5 kota/kabupaten yaitu 15%, yang 

belum mencakup target nasional yaitu 20%. 

Berdasarkan survey awal yang telah di lakukan, SMP Negeri 1 Lasalepa merupakan salah 

satu sekolah yang mendapatkan program pemberian Tablet besi (Fe) pada bulan juni dan 

September Dari Puskesmas Lasalepa, sebanyak 152 remaja putri dari kelas VII, VIII dan kelas 

IX yang mengkonsumsi Tablet Besi (Fe) hanya 93 orang(61,18%). Oleh karena itu berdasarkan 

masalah tersebut penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Gambaran Tingkat  

Pengetahuan, Pola Konsumsi Makanan Dan Kepatuhan Mengkonsumsi Tablet Besi (Fe) Pada 

Siswi Putri SMP Negeri 3 Kendari” 

 

B. Rumusan masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana gambaran tingkat pengetahuan pada remaja putri di SMP Negeri 1 Lasalepa? 

2. Bagaimana pola konsumsi makanan pada remaja putri di SMP Negeri 1 Lasalepa? 

3. Bagaimana gambaran dan cakupam pemberian tablet besi (Fe) pada remaja putri di SMP 1 

Lasalepa? 

 

C. Tujuan penelitian 

1. Tujuan umum 
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Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan, pola konsumsi makanan dan pemberian tablet 

besi (Fe) pada siswi putri di SMP Negeri 1 Lasalepa 

2. Tujuan khusus 

a. Mengetahui gambaran tingkat pengetahuan pada siswi putri di SMP Negeri 1 Lasalepa 

b. Mengetahui gambaran pola konsumsi makanan pada siswi putri di SMP Negeri 1 Lasalepa 

c. Mengetahui gambaran dan cakupan pemberian tablet besi (Fe) pada siswi putri di SMP 

Negeri 1 Lasalepa 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Di harapkan dapat di gunakan sebagai sumber inforrmasi tentang pentingnya tingkat 

pengetahuan, pola konsumsi makanan, dan pemberian tablet besi (Fe) pada siswi putri di 

SMP Negeri 1 Lasalepa. 

2. Di harapkan betapa pentingnya peran serta orang tua dalam tingkat peengetahuan, pola 

konsumsi makanan, dan pemberian tablet besi (Fe) pada anak remaja. 

3. Di harapkan dapat menjadi referensi ilmu bagi peneliti berikutnya. 

4. Sebagai pengalaman penulis dalam menambah pengetahuan, konsumsi makanan, dan 

pemberian tablet besi (Fe) pada siswi putrid di SMP Negeri 1 Lasalepa. 
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