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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Remaja adalah salah satu kelompok yang rawan terhadap masalah gizi salah 

satunya adalah defisiensi zat besi, dapat mengenai semua kelompok status sosial-

ekonomi, terutama yang berstatus sosisal-ekonomi rendah. Masalah gizi 

merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius karena berdampak pada 

perkembangan fisik, psikis, perilaku dan etos kerja seseorang.Salah satu upaya 

yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yaitu 

peningkatan status gizi masyarakat. Suatu status gizi yang baik akan 

mempengaruhi status kesehatan dan prestasi belajar seseorang. Masalah gizi perlu 

perhatian yang lebih khusus untuk dapat meningkatkanderajat kesehatan 

masyarakat (Akhmadi, 2008 dalam Nuniek, 2016). 

Anemia merupakan salah satu keadaan kadar hemoglobin dalam darah yang 

kurang dari normal. Batas kadar hemoglobin normal dalam darah seorang remaja 

putri sebesar 12mg/dl. Tanda seorang mengalami anemia yaitu 5 L (Lemah, Letih, 

Lesu, Lelah, Lunglai). Remaja putri memiliki resiko sepuluh kali lebih besar 

mengalami anemia dibandingkan remaja pria. Hal ini dikarenakan remaja putri 

mengalami menstruasi setiap bulannya dan sedang dalam masa pertumbuhan 

sehingga membutuhkan asupan zat besi yang lebih banyak (Proverawati, 2011). 

Penyakit anemia jika dialami oleh remaja putri diantaranya keterlembatan 

pertumbuhan fisik , gangguan perilaku serta emosional. Hal ini dapat
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mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan sel otak sehingga 

dapat menimbulkan daya tahan tubuh menurun, mudah lemas dan lapar, 

konsentrasi belajar terganggu, prestasi belajar menurun serta dapat 

mengakibatkan produktifitas kerja yang rendah (Cahya, 2013). 

Di Indonesia diperkirakan sebagian besar anemia terjadi karena kekurangan 

zat besi sebagai akibat dari kurangnya asupan makanan sumber zat besi 

khususnya sumber pangan hewani (besi heme). Pangan nabati (tumbuh-

tumbuhan) juga mengandung zat besi (besi nonheme) namun jumlah zat besi yang 

biasa diserap oleh usus jauh lebih sedikit dibanding zat besi dari bahan makanan 

hewani.  Masyarakat Indonesia lebih dominan mengonsumsi sumber zat besi yang 

berasal dari nabati. Hasil Survei Konsumsi Makanan Individu menunjukkan 

bahwa 97,7% penduduk Indonesia mengonsumsi beras (dalam 100 gram beras 

hanya mengandung 1,8 mg zat besi). Oleh karena itu, secara umum masyarakat 

Indonesia rentan terhadap risiko menderita Anemia Gizi Besi (AGB) (Kemenkes, 

2016). 

Menurut Riskesdes tahun 2013 jumlah anemia di Indonesia sebesar 21,7%. 

Angka prevalensi anemia masih tergolong tinggi, dibuktikan dengan data WHO 

Regional Officer SEARO sebanyak 20-40% remaja putri mengalami anemia 

ringan sampai berat di Asia Tenggara. Menurut Kemenkes RI tahun 2016 

indikator pembinaan perbaikan gizi masyarakat salah satunya adalah pemberian 

tablet tambah darah bagi remaja putri dengan target cakupan sebesar 30% pada 

tahun 2019. 
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Tingginya angka kejadian Anemia pada remaja putri dikarenakan masih 

banyaknya remaja putri yang tidak patuh mengonsumsi tablet tambah darah  saat 

menstruasi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran dalam mengonsumsi  tablet 

tambah darah  saat menstruasi masih rendah ( Gibney,2014) dalam 

(Muliani,2018). 

Hasil Riskedas tahun 2018 menunjukkan bahwa proporsi  jumlah tablet 

tambah darah yang dikonsumsi remaja putri usia 10-19 tahun dalam 12 bulan 

terakhir adalah sebesar 98,6% remaja putri mengkonsumsi tablet Fe kurang dari 

52 butir untuk Indonesia. Sedangkan untuk Provinsi Sulawesi Tenggara sebesar 

99,8% remaja putri  mengkonsumsi tablet Fe kurang dari 52 butir. Dimana 

pemerintah mempunyai program untuk remaja putri di sekolah yaitu memberikan 

satu butir tablet tambah darah setiap minggu sepanjang tahun (total 52 butir). 

Alasan utama remaja putri tidak mengkonsumsi tablet Fe adalah rasa dan baunya 

yang tidak enak. 

Faktor - faktor yang mempengaruhi konsumsi tablet tambah darah bagi 

remaja putri diantaranya yaitu pengetahuan gizi, pola makan, dan kepatuhan  

konsumsi tablet tambah darah. 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 kendungan zat gizi dalam bahan 

makanan tidak hilang serta pola hidup sehat (Putri, 2017). 

Tingkat pengetahuan pada remaja akan berpengaruh terhadap sikap dan 

perilaku dalam memilih makanan di sekolah maupun di rumah yang menentukan 
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mudah tidaknya seorang memahami manfaat  tablet tambah darah.  Pengetahuan 

tentang  manfaat tablet tambah darah  yang baik dapat mempengaruhi konsumsi 

makanan yang baik sehingga mencapai status gizi yang baik.  Penyuluhan tentang 

manfaat tablet Fe sangat penting untuk menambah pengetahuan remaja sehingga 

perlu diberikan penyuluhan agar dapat merubah perilakunya dalam 

mengkonsumsi tablet Fe (Sediaoetama, 2014). 

Penelitan Budiarni  (2012), memaparkan bahwa pengetahuan kurang tentang 

tablet tambah darah  akan mempengaruhi kepatuhan remaja putri.Kepatuhan 

remaja dalam minum tablet tambah darah  sesuai anjuran dari petugas kesehatan 

sangat penting bagi remaja dalam mencegah anemia pada remaja. Selain 

pengetahuan yang mempengaruhi kepatuhan adalah sikap remaja pengetahuan 

terjadi setelah orang melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. 

Pengindraan yang terjadi yaitu panca indra pendengaran, penglihatan, penciuman, 

raba, dan rasa maka pengetahuan sering diperoleh dari mata dan telinga serta 

pengetahuan dinilai dalam kriteria baik dan kurang baik. 

Kepatuhan adalah suatu perubahan perilaku dari perilaku yang tidak 

mentaati peraturan ke perilaku yang mentaati peraturan.Masalah kepatuhan 

merupakan kendala utama suplementasi besi harian, karena itu suplementasi 

mingguan sebagai 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) dalam (Putri, 2017). 
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Berdasarkan uraian diatas, menunjukkkan bahwa terjadinya Tingkat 

Pengetahauan  dan  Kepatuhan  Remaja Putri disebabkan  karena  kurang 

pengetahuan dan kepatuahan Remaja Putri  untuk mengonsumsi   Tablet Tambah 

Darah ( TTD) sebanyak satu tablet Fe dalam satu minggu . 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah 

bagaimana Tingkat pengetahuan gizi dan kepatuhan mengonsumsi tablet tambah 

darah pada remaja putri? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Secara umum Studi Literatur Review ini bertujuan untuk mengetahui 

gambaran Tingkat Pengetahuan gizi dan Kepatuhan  Mengonsumsi Tablet 

Tambah Darah ( TTD ) Pada Remaja Putri. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui pengetahuan gizi remaja dalam mengonsumsi tablet tambah 

darah pada remaja putri. 

b. Mengetahui Kepatuhan remaja dalam mengonsumsi tablet tambah darah 

pada remaja putri. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi bahan informasi bagi masyarakat 

mengenai gambaran tingkat kepatuhan mengkonsumsi tablet tambah darah Fe 

pada remaja putri untuk penyusunan program perbaikan gizi masyarakat. 
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2. Bagi ilmu pengetahuan dapat menambah referensi penelitian tentang 

gambaran tingkat kepatuhan  mengonsumsi tablet tambah darah Fe pada 

remaja putri. 

3. Bagi peneliti, dapat menambah pengalaman, wawasan dan pengetahuan 

tentang gambaran tingkat kepatuhan mengonsumsi  tablet  tambah darah         

( TTD)  pada remaja putri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


