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ABSTRAK 

FAKULTAS ILMU KESEHATAN 
SKRIPSI, 26 AGUSTUS 2017 
AISA AMINI 
HUBUNGAN KONSUMSI FE, VITAMIN C, PROTEIN, KAFEIN DAN POLA 
MENSTRUASI DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA MAHASISWA ASRAMA 
KEBIDANAN AISYIYAH PONTIANAK  
XIV + 98 halaman + 20 tabel + 3 gambar + 4 lampiran 
 
Latar Belakang: Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan diseluruh dunia. Hasil 
Riskesdas 2013, prevalensi anemia di Indonesia yaitu 21,7 %.  Hasil survey pendahuluan 
diperoleh 70 % mahasiswi mengalami anemia. Anemia pada remaja putri dapat menyebabkan 
keterlambatan pertumbuhan fisik, gangguan perilaku serta emosional.  
Tujuan Penelitian: mengetahui Hubungan Konsumsi Fe, Vitamin C, Protein, Kafein dan 
Pola Menstruasi dengan Kejadian Anemia Pada Mahasiswa Asrama Kebidanan Aisyiyah 
Pontianak.  
Metode Penelitian: Penelitian ini termasuk jenis penelitian observasional analitik dengan 
pendekatan crossectional, , sampel penelitian berjumlah 52 mahasiswi, penentuan jumlah 
sampel dilakukan dengan cara simple random sampling dan analisis uji statistik yang 
digunakan adalah Chi Square. instrumen pengumpulan data dengan mengunakan kuesioner, 
Teknik  analisa data yang digunakan  penelitian  adalah analis univariat dan bivariat. 
Hasil: Dari hasil penelitian menunjukkan Ada hubungan yang bermakna antara asupan Fe (p 
value 0,017 ,PR =2,182) asupan vitamin C (p value 0,008 ,PR= 2,878 ) asupan Protein (p 
value 0,016 PR= 1,586 ). 
Saran: Disarankan kepada pihak asrama untuk menyajikan makanan untuk anak asrama yang 
banyak mengandung zat besi (bayam,hati ayam,telur dst), Vitamin C (alpukat,jeruk,papaya 
dst) dan Protein (telur,susu,kacang hijau dst). 
 
 
Kata kunci : Anemia, protein, vitamin C, Fe, pola menstruasi, kafein 
Pustaka : 56 (2002 - 2015)  
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ABSTRACT 

 
FACULTY OF HEALTH SCIENCES 
THESIS, 26 AUGUST 2017 
AISA AMINI 
CONSUMPTION CONNECTION FE, VITAMIN C, PROTEIN, KAFEIN AND 
MENSTRUAL PATTERN WITH ANEMIA EVENTS IN STUDENTS 'AISYIYAH 
PONTIANAK HOSPITALS 
XIV + 98 pages + 20 tables + 3 images + 4 attachment 

 
 
Background: Anemia is one of the most common nutritional disorders in the world. Data 
from Basic Health Research (Riskesdas) of  2013 shows that the prevalence of anemia  in 
Indonesia is 21.7%. Similarly, a  preliminary survey  indicates  70% of female students suffer 
from anemia. Anemia in adolescent girls can lead to delayed  growth, and behavioral and 
emotional disorders. 
Purpose:  This study aims to find out the correlation of iron intake, vitamin c, protein, 
caffeine, menstrual pattern, and anemia in female students of midwifery boarding school of 
Aisyiyah. 
Method: Using analytic observational method and cross-sectional approach,  52 female 
students participated as the samples. They were selected by using simple random sampling 
technique. The data were  statistically analyzed by using chi square test and bivariate-
univariate analysis.  
Results: The study shows significant correlations of   iron intake (p value 0.017, PR = 2,182) 
vitamin C intake  (p value 0,008, PR = 2,878) protein intake  (p value 0.016 PR =1,586). 
Suggestion: From the findings, the head of the boarding house is encouraged to select and 
prepare healthy foods that high in iron (spinach, chicken liver, eggs etc.), vitamin C 
(avocado, orange, papaya etc.) and protein (eggs, milk, green beans etc.). 
 
 
Keyword : Anemia, protein, vitamin C, iron , menstrual pattern, caffeine 
References : 56 (2002 - 2015) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang 

Anemia termasuk ke dalam salah satu masalah kesehatan yang 

berhubungan dengan masalah nutrisi secara global yang paling sering 

ditemukan. Anemia juga merupakan masalah kesehatan masyarakat secara 

global yang mempengaruhi negara berkembang dengan konsekuensi 

terbesar terhadap kesehatan manusia serta perkembangan sosial dan 

ekonomi. memperkirakan jumlah penderita anemia di seluruh dunia 

mendekati angka dua milyar dengan sedikitnya 50% dari jumlah tersebut 

berhubungan dengan defisiensi besi. Anemia defisiensi besi terjadi dalam 

seluruh tingkat kehidupan, tapi lebih sering terjadi pada wanita hamil dan 

anak – anak. Remaja, terutama remaja putri, rentan terhadap defisiensi besi. 

Masalah anemia defisensi besi merupakan masalah kesehatan masyarakat 

luas yang berhubungan dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas yang 

bukan hanya pada wanita hamil dan anak-anak, tetapi juga pada wanita usia 

produktif, khususnya wanita yang bekerja (World Health Organization, 

2011) 

Tingkat kecukupan gizi dan kondisi fisiologik mempengaruhi kadar 

hemoglobin dan kadar hemoglobin yang menurun akan berpengaruh pada 

produktivitas kerja wanita. Menurut Badan Pusat Statistik (2011), jumlah 

wanita yang bekerja di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 
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47.139.551 orang yang sebelumnya pada tahun 2010 sebesar 44.645.783 

orang. Namun peningkatan jumlah wanita yang bekerja di Indonesia 

berbanding terbalik dengan status kesehatan dan gizi yang belum ditangani 

secara maksimal sehingga berakibat pada produktivitas yang menurun. 

Anemia lebih dikenal dengan sebagai penyakit kurang darah. Anemia 

didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana rendahnya konsentrasi 

hemoglobin (Hb) atau hematokrit berdasarkan nilai ambang batas (referensi) 

yang disebabkan oleh rendahnya produksi sel darah merah (eritrosit) dan 

hemoglobin, meningkatnya kerusakan eritrosit (hemolisis), atau kehilangan 

darah yang berlebihan (Citra, 2012). 

Menurut Kadri (2012) Hemoglobin adalah molekul hem dalam sel 

eritrosit yang mengandung hampir dua pertiga kebutuhan besi tubuh. 

Hemoglobin adalah protein yang kaya akan zat besi. Pembentukan 

hemoglobin dibantu dengan protein, zat besi (Fe) dan Vitamin C. Kejadian 

anemia disebabkan oleh kurang tersedianya makanan yang mengandung zat 

besi, dan kebiasaan konsumsi makanan yang menggangu penyerapan zat 

besi (seperti kopi dan teh) yang dikonsumsi secara bersamaan, pola makan 

sehari-hari yang salah, kurangnya pengetahuan tentang kebutuhan zat gizi, 

sosial ekonomi rendah, dan komplikasi penyakit tertentu misalnya infeksi 

cacingan, malaria, dan talasemia. Kebutuhan zat besi rata-rata wanita yaitu 

sekitar 14-26 mg/hari. Umumnya zat besi yang berasal dari sumber pangan 

nabati (non-heme iron) mempunyai nilai absorpsi yang lebih rendah 

dibandingkan dengan absorpsi zat besi yang berasal dari pangan hewani 
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(heme iron). Penyerapan zat besi non-heme sangat dipengaruhi oleh faktor 

pendukung dalam proses penyerapan. Dalam penyerapan zat besi yang 

efektif dan efisien memerlukan suasana asam dan adanya reduktor, seperti 

vitamin C. Vitamin C atau asam askorbat ini memiliki pengaruh besar 

dalam asimilasi besi yang dibuktikan bahwa asam askorbat dapat 

meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan, diperoleh dari percobaan 

menggunakan makanan mengandung zat besi (Fe) dimakan dengan buah 

atau jus jeruk dan tanpa buah atau jus jeruk (Wijanarko, 2012) 

Vitamin C atau disebut juga asam askorbat adalah vitamin larut air 

yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan normal, antioksidan 

yang membantu menjaga kolagen protein jaringan ikat, melindungi terhadap 

infeksi, serta membantu penyerapan zat besi (The University of North 

Dakota, 2010). Salah satu fungsi vitamin C adalah membantu penyerapan 

zat besi, sehingga jika terjadi kekurangan vitamin C, maka jumlah zat besi 

yang diserap akan berkurang dan bisa terjadi anemia (Soebroto, 2009). 

Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 2005, 

mengemukakan bahwa prevalensi anemia pada wanita usia produktif 

dengan usia 17-45 tahun sebesar 39,5%. Menurut hasil Riskesdas (2013) 

menunjukkan proporsi penduduk umur ≥1 tahun dengan keadaan anemia 

mencapai 21,7% secara nasional. Berdasarkan pengelompokan umur, 

didapatkan bahwa anemia pada balita 12-59 bulan) cukup tinggi, yaitu 

28,1% dan cenderung menurun pada kelompok umur anak sekolah (5-14 

tahun) yaitu 26,4%, tetapi cenderung meningkat kembali pada kelompok 
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umur yang lebih tinggi seperti remaja sampai dewasa muda (15-34 tahun) 

yaitu 35,3%. Berdasarkan jenis kelamin didapatkan bahwa proporsi anemia 

pada perempuan lebih tinggi dibandingkan pada laki-laki, yaitu 23,9% untuk 

perempuan dan 18,4% untuk laki-laki.  

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan di Asrama Kebidanan 

Aisyiyah Pontianak dengan enumerator D3 Gizi dari Poltekkes Pontianak. 

Studi pendahuluan dilakukan pada 10 mahasiswa Asrama Kebidanan 

Aisyiyah Pontianak  semester  2 dan semester 4 masing-masing 5 

responden. Dari 10 mahasiswa yang diwawancarai dari asupan makanan 

sehari-hari 60% mahasiswa dengan tingkat konsumsi protein yang sudah 

baik dengan rata-rata 87,4 gram atau lebih tinggi dari angka kecukupan gizi 

(AKG) 2013 yaitu sebesar 59 gram, sementara 40% mahasiswa dengan 

tingkat konsumsi protein yang masih kurang yaitu dengan rata-rata hanya 

46,9 gram. Asupan vitamin C pada mahasiswa Kebidanan Aisyiyah 

Pontianak masih sangat rendah yaitu dengan rata-rata 12,9 mg jika 

dibandingkan dengan AKG (2013) yaitu 75 mg, dilihat dari hasil Food 

Recall rata-rata mahasiswa kurang mengkonsumsi bahan makanan sumber 

vitamin C yang tinggi, seperti buah-buahan dan sayur-sayuran, sehingga 

asupan vitamin C pada mahasiswa kebidanan Aisyiyah Pontianak sangat 

rendah. Sedangkan untuk kejadian anemia dari 10 mahasiswa yang diukur 

dengan alat uji kadar hemoglobin 70% mahasiswa mengalami anemia, 

sementara 30% tidak mengalami anemia (Data Primer, 2017). 



5 
 

Secara umum faktor utama yang menyebabkan tingginya prevalensi 

anemia adalah pendarahan yang mengakibatkan tubuh kehilangan banyak 

sel darah merah seperti menstruasi. Anemia juga dapat disebabkan oleh 

kurangnya produksi sel darah merah, dimana produksi sel darah merah akan 

terganggu apabila makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat gizi 

terutama zat-zat gizi penting. Anemia yang paling umum ditemukan di 

masyarakat adalah anemia gizi besi. Terjadinya anemia gizi besi ini dapat 

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kurangnya kandungan zat besi 

dalam makanan sehari-hari, penyerapan zat besi dari makanan yang sangat 

rendah, adanya parasit di dalam tubuh dan kebutuhan zat besi yang 

meningkat akibat pertumbuhan dimana bayi, anak-anak, dan remaja 

membutuhkan zat besi lebih banyak. Sifat energik pada usia remaja juga 

dapat menyebabkan aktivitas tubuh meningkat sehingga kebutuhan zat 

gizinya juga meningkat. Penyerapan zat besi sangat dipengaruhi oleh faktor-

faktor penghambat seperti fitat, oksalat, dan tanin (teh, kopi), serta 

dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong seperti vitamin C dan protein 

hewani (Emma, 1999). 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, mendasari 

peneliti untuk melakukan kajian tentang "Hubungan Konsumsi Fe, Vitamin 

C, Protein, Kafein Dan Pola Menstruasi Dengan Kejadian Anemia Pada 

Mahasiswa Asrama Kebidanan Aisyiyah Pontianak”. 
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I.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimanakah 

hubungan konsumsi Fe, vitamin C, protein, kafein dan pola menstruasi 

dengan kejadian anemia pada mahasiswa asrama kebidanan Aisyiyah 

Pontianak 

I.3. Tujuan Penelitian 

I.3.1. Tujuan Umum 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran 

dan hubungan konsumsi Fe, vitamin C, protein, kafein dan pola menstruasi 

dengan kejadian anemia pada mahasiswa asrama kebidanan Aisyiyah 

Pontianak 

I.3.2. Tujuan Khusus 

1.3.2.1. Mengetahui gambaran konsumsi Fe pada mahasiswa asrama 

kebidanan Aisyiyah Pontianak 

1.3.2.2. Mengetahui gambaran konsumsi vitamin C pada mahasiswa asrama 

kebidanan Aisyiyah Pontianak 

1.3.2.3. Mengetahui gambaran konsumsi protein pada mahasiswa asrama 

kebidanan Aisyiyah Pontianak 

1.3.2.4. Mengetahui gambaran konsumsi kafein (kopi dan teh) pada 

mahasiswa asrama kebidanan Aisyiyah Pontianak 
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1.3.2.5. Mengetahui gambaran pola menstruasi pada mahasiswa asrama 

kebidanan Aisyiyah Pontianak 

1.3.2.6. Mengetahui hubungan konsumsi Fe dengan kejadian anemia pada 

mahasiswa asrama kebidanan Aisyiyah Pontianak 

1.3.2.7. Mengetahui hubungan konsumsi vitamin C dengan kejadian 

anemia pada mahasiswa asrama kebidanan Aisyiyah Pontianak 

1.3.2.8. Mengetahui hubungan konsumsi protein dengan kejadian anemia 

pada mahasiswa asrama kebidanan Aisyiyah Pontianak 

1.3.2.9. Mengetahui hubungan konsumsi kafein dengan kejadian anemia 

pada mahasiswa asrama kebidanan Aisyiyah Pontianak 

1.3.2.10. Mengetahui hubungan pola menstruasi pada mahasiswa asrama 

kebidanan Aisyiyah Pontianak 

 

I.4. Manfaat Penelitian 

I.4.1. Bagi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Pontianak 

Sebagai tambahan kajian tentang anemia, yang diharapkan dapat 

menjadi gambaran dalam melakukan kajian keilmuan khususnya pada 

mahasiswa asrama kebidanan Aisyiyah Pontianak. 
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I.4.2. Bagi Mahasiswa Kebidanan Aisiyah Pontianak 

Sebagai tambahan informasi bagi Mahasiswa mengenai 

hubungan konsumsi Fe, vitamin C, protein, kafein dan pola menstruasi 

dengan kejadian anemia 

I.4.3. Bagi Puskesmas Pemerintah Kabupaten Pontianak 

Sebagai salah satu masukan untuk tindak lanjut dalam hal 

sosialisasi gejala-gejala anemia serta pemberian suplementasi tablet 

zat besi (Fe) pada yang menderita anemia.  

I.4.4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan dapat menjadi acuan serta penelitian dengan 

menggunakan variabel yang lain serta jumlah sampel lebih besar 

untuk mengetahui lebih mendalam tentang faktor lain yang 

berhubungan dengan kejadian anemia. 

 

I.5. Keaslian Penelitian 

Tabel.  I.1 
Keaslian Penelitian 

 
Nama Peneliti/ 

Tahun 
Judul Desain 

Penelitian 
Variabel yang 

Diteliti Hasil Penelitian 

Dian 
Purwitaningtyas 
Kirana, 2011 

Hubungan 
asupan zat gizi 
dan pola 
menstruasi 
dengan 
kejadian 
anemia pada 
remaja putri  
Di SMA N 2 
Semarang 

Cross 
sectional 

1. Asupan vitamin A 
2. Asupan vitamin C 
3. Asupan Protein 
4. Pola Mentruasi 
5. Kejadian Anemia  

Sebanyak 36,7% 
subjek termasuk dalam 
kategori anemia. 
Sebagian besar subjek 
memiliki tingkat 
kecukupan asupan 
protein, vitamin a, dan 
vitamin c di atas angka 
kecukupan, yaitu 
protein 62% subjek, 
vitamin a 53,2% 
subjek, dan vitamin c 
41,8% subjek. 
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Sebanyak 81% subjek 
memiliki tingkat 
asupan zat besi defisit 
tingkat berat. Sebesar 
62 % subjek memiliki 
siklus menstruasi yang 
panjang dan 97,5% 
subjek memiliki lama 
hari menstruasi yang 
normal. Hasil 
penelitian 
menunjukkan ada 
hubungan asupan 
protein (r=0,380; 
p=0,01), vitamin a 
(r=0,243; p=0,031), 
vitamin c (r=0,251; 
p=0,026), dan zat besi 
(r=0,598; p=0,000) 
dengan kejadian 
anemia. Tidak terdapat 
hubungan pola 
menstruasi dengan 
kejadian anemia 
(r=0,031; p=0,789). 
Faktor yang paling 
berpengaruh terhadap 
kejadian anemia adalah 
asupan protein 
(p=0,002), vitamin a 
(p=0.019), dan zat besi 
(p=0.014). 

Eka Noviawati, 
2012 

Hubungan 
antara zat besi 
dan kejadian 
anemia pada 
Mahasiwi 
PSPD 
angkatan 
2009-2011 
UIN Syarif 
Hidayatullah 
Jakarta 

Penelitian 
observasional 
dengan 
Rancangan 
pendekatan 
cross sectional 

1. Tingkat konsumsi 
Zat Besi  

2. Kejadian anemia 
  

1. Prevalensi anemia 
pada Mahasiswi 
PSPD UIN Syarif 
Hidayatullah 
Jakarta adalah 
46,7% 

2. Lebih dari separuh 
responden dengan 
asupan zat besi 
yang kurang 67,4% 

3. Rata-rata fe pada 
Mahasiswi PSPD 
UIN Syarif 
Hidayatullah 
Jakarta adalah 
20,76 mg 

4. Terdapat hubungan 
antara asupan zat 
besi dengan 
kejadian anemia 
dimana p=0,000 
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Muhammad 
Tritanto, 2013 

Hubungan 
Konsumsi 
Protein, Zat 
Besi, Vitamin 
C Dan 
Vitamin A 
Dengan Kadar 
Hemoglobin 
Pada Wanita 
Usia Subur Di 
Kecamatan 
Cangkringan, 
Sleman 

Observasional 
dengan 
rancangan 
pendekatan 
cross sectional 

1. Konsumsi Protein 
2. Konsumsi Zat Besi 
3. Konsumsi Vitamin 

C 
4. Konsumsi Vitamin 

A 
5. Kejadian Anemia 

1. Tingkat konsumsi 
protein sebagian 
besar adalah defisit 
tingkat berat 
sebanyak 34,4% 

2. Tingkat konsumsi 
zat besi adalah 
kurang sebanyak 
100% 

3. Tingkat konsumsi 
vitamin C sebagian 
besar kurang yaitu 
sebanyak 93,8% 

4. Tingkat konsumsi 
vitamin A adalah 
lebih yaitu 
sebanyak 81,2% 

5. Kadar Hemoglobin 
sebagian besar 
adalah normal yaitu 
65,6% 

6. Tidak ada 
hubungan antara 
konsumsi protein, 
zat besi vitamin C 
dan vitamin A 
dengan kadar 
hemoglobin pada 
WUS di 
Kecamatan 
Cangkringan 
Kabupaten Sleman 

 

Keaslian penelitian bisa dilihat di variabel yang diteliti, subjek penelitian, 

desain penelitian, waktu penelitian dan tempat penelitian. Adapun perbedaan 

penelitian ini dengan peneliti sebelumnya adalah : 

1. Waktu dan tempat penelitian yaitu pada bulan April 2017 di Asrama 

Kebidanan Aisyiyah Pontianak 

2. Subjek penelitian yaitu Mahasiswa Kebidanan Asrama Aisiyiyah Pontianak 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

II.1. Anemia 

II.1.1. Pengertian Anemia 

Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan di seluruh dunia 

terutama negara berkembang yang diperkirakan 30% penduduk dunia 

menderita anemia. Anemia banyak terjadi pada masyarakat terutama pada 

remaja dan ibu hamil. Jika perempuan mengalami anemia akan sangat 

berbahaya pada waktu hamil dan melahirkan. Perempuan yang menderita 

anemia akan berpotensi melahirkan bayi dengan berat badan rendah 

(Rajab, 2009). Anemia pada remaja dapat menyebabkan keterlambatan 

pertumbuhan fisik, gangguan perilaku serta emosional (Sayoga, 2006). 

Menurut data hasil Riskesdas tahun 2013, prevalensi anemia di 

Indonesia yaitu 21,7% dengan penderita anemia berumur 5-14 tahun 

sebesar 26,4% dan 18,4% penderita berumur 15-24 tahun (Kemenkes RI, 

2014). Secara umum tingginya prevalensi anemia disebabkan oleh 

beberapa faktor diantaranya rendahnya asupan zat besi dan zat gizi lainnya 

seperti vitamin A, vitamin C, folat, riboplafin dan B12 (Briawan, 2014). 

Asupan protein dalam tubuh sangat membantu penyerapan zat besi, 

maka dari itu protein bekerjasama dengan rantai protein mengangkut 

elektron yang berperan dalam metabolisme energi. Selain itu vitamin C 

dalam tubuh remaja harus tercukupi karena vitamin C merupakan reduktor, 
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maka di dalam usus zat besi (Fe) akan dipertahankan tetap dalam bentuk 

ferro sehingga lebih mudah diserap (Muchtadi, 2009). 

Anemia merupakan salah satu masalah gizi utama di Indonesia 

khususnya anemia defisiensi besi, yang cukup menonjol pada anak-anak 

sekolah khususnya remaja (Bakta, 2006). Badriah (2011) menyebutkan 

masalah gizi yang banyak terjadi pada remaja khususnya remaja putri 

adalah kurang zat gizi besi atau anemia. Anemia merupakan kelanjutan 

dampak kekurangan zat gizi makro yaitu karbohidrat, protein, lemak dan 

kurang zat gizi mikro yaitu vitamin dan mineral. Dampak anemia pada 

remaja putri yaitu pertumbuhan terhambat, tubuh pada masa pertumbuhan 

mudah terinfeksi, mengakibatkan kebugaran/kesegaran tubuh berkurang, 

semangat belajar atau prestasi menurun. Dampak rendahnya status besi 

(Fe) dapat mengakibatkan anemia dengan gejala pucat, lesu/lelah, sesak 

nafas dan kurang nafsu makan serta gangguan pertumbuhan (Barasi, 

2009). 

Departemen gizi dan kesehatan masyarakat (2007) menyebutkan 

vitamin C dan protein hewani mengandung asam amino pengikat zat besi 

untuk meningkatkan absorbsi besi. Long (1996) menyebutkan kekurangan 

vitamin B12, asam folat, vitamin C dan zat besi dapat mengakibatkan 

pembentukan sel darah merah tidak efektif sehingga menimbulkan anemia. 

Pada remaja anemia dapat menimbulkan berbagai dampak antara lain 

menurunnya konsentrasi belajar, menurunnya stamina dan produktifitas 

kerja (Hardinsyah, 2007). 



13 
 

Secara fisiologi, harga normal hemoglobin bervariasi tergantung 

umur, jenis kelamin, kehamilan, dan ketinggian tempat tinggal. Oleh 

karena itu, perlu ditentukan batasan kadar hemoglobin pada anemia.  

Tabel II.1 
Batasan Kadar Hemoglobin Anemia Berdasarkan Usia 

 
Kelompok Umur Hemoglobin gr/dl 
Anak 6 bulan-6 tahun 

6 tahun-14 tahun 
<11 
<12 

Dewasa Wanita dewasa 
Laki-laki dewasa 
Ibu hamil 

<12 
<13 
<11 

Sumber: WHO, 2008 

II.1.2. Tanda-Tanda Anemia 

Bermacam  tanda-tanda anemia yang terjadi, menurut Kurniawan 

(2012), tanda-tanda anemia meliputi : 

1. Lesu, lemah, letih, lelah, lalai (5L) 

2. Sering mengeluh pusing dan mata berkunang-kunang 

3. Gejala lebih lanjut adalah kelopak mata, bibir, lidah, kulit dan telapak 

tangan menjadi pucat 

Menurut Handayani (2008), gejala anemia dibagi menjadi tiga 

golongan besar yaitu sebagai berikut: 

a) Gejala umum anemia 

Gejala anemia disebut juga sebagai sindrom anemia atau anemic 

syndrome. Gejala umum anemia atau sindrom anemia adalah gejala yang 

timbul pada semua jenis anemia pada kadar hemoglobin yang sudah 

menurun di bawah titik tertentu. Gejala ini timbul karena anoksia organ 

target dan mekanisme kompensasi tubuh terhadap penurunan hemoglobin. 
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Gejala-gejala tersebut apabila diklasifikasikan menurut organ yang 

terkena adalah: 

1) Sistem kardiovaskular: lesu, cepat lelah, palpitasi, takikardi, sesak 

napas saat beraktivitas, angina pectoris, dan gagal jantung. 

2) Sistem saraf: sakit kepala, pusing, telinga mendenging, mata 

berkunang-kunang, kelemahan otot, iritabilitas, lesu serta perasaan 

dingin pada ekstremitas. 

3) Sistem urogenital: gangguan haid dan libido menurun. 

4) Epitel: warna pucat pada kulit dan mukosa, elastisitas kulit menurun, 

serta rambut tipis dan halus 

b) Gejala khas masing-masing anemia 

Gejala khas yang menjadi ciri dari masing-masing jenis anemia adalah 

sebagai berikut: 

1) Anemia defisiensi besi: disfagia, atrofi papil lidah, stomatitis angulasi 

2) Anemia defisisensi asam folat: lidah merah (buffy tongue) 

3) Anemia hemolitik: ikterus dan hepatosplenomegali 

4) Anemia aplastik: perdarahan kulit atau mukosa dan tanda-tanda infeksi 

c) Gejala akibat penyakit dasar 

Gejala penyakit dasar yang menjadi penyebab anemia, gejala ini 

timbul karena penyakit-penyakit yang mendasari anemia tersebut, 

misalnya anemia defisiensi besi yang disebabkan gejala seperti 

pembesaran parotis dan telapak tangan bewarna kuning seperti jerami. 
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II.1.3. Dampak Anemia 

Dampak yang ditimbulkan akibat anemia gizi sangat komplek. 

Menurut Ross (1998), anemia gizi besi berdampak pada menurunnya 

kemampuan motorik anak, menurunnya skor IQ, menurunnya kemampuan 

kognitif, menurunnya kemampuan mental anak, menurunnya produktivitas 

kerja pada orang dewasa, yang akhirnya berdampak pada keadaan 

ekonomi, dan pada wanita hamil akan menyebabkan buruknya persalinan, 

berat bayi lahir rendah, bayi lahir premature, serta dampak negative 

lainnya seperti komplikasi kehamilan dan kelahiran. Akibat lainnya dari 

anemia gizi besi adalah gangguan pertumbuhan, gangguan imunitas serta 

rentan terhadap pengaruh racun dari logam-logam berat. Besi memegang 

peranan dalam system kekebalan tubuh. Respon kekebalan sel oleh 

limfosit-T terganggu karena berkurangnya pembentukan sel-sel tersebut, 

yang kemungkinan disebabkan oleh gangguan enzim reduktase 

ribonukleotide yang membutuhkan besi untuk dapat berfungsi. Disamping 

itu, sel darah putih yang menghancurkan bakteri tidak dapat bekerja secara 

efektif dalam keadaan tubuh kekurangan besi. Enzim lain yang berperan 

dalam system kekebalan tubuh yaitu mieloperoksidase juga akan 

terganggu fungsinya akibat defisiensi besi (Almatsier, 2001) 

Menurut Citra (2012) Anemia dapat terjadi pada semua siklus 

kehidupan, yang tentunya memiliki efek negatif bagi kesehatan seseorang. 

1. Bayi  

Beberapa akibat yang disebabkan oleh anemia pada bayi yaitu:  
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a) Terhadap kekebalan tubuh (imunitas seluler dan humoral)  

Kekurangan zat besi dalam tubuh dapat lebih meningkatkan 

kerawanan terhadap Penyakit infeksi. Seseorang yang menderita 

defisiensi besi (terutama balita) lebih mudah terserang 

mikroorganisme, karena kekurangan zat besi berhubungan erat 

dengan kerusakan kemampuan fungsional dari mekanisme 

kekebalan tubuh yang penting untuk menahan masuknya penyakit 

infeksi.  

b) Imunitas humoral 

Pada manusia kemampuan pertahanan tubuh ini berkurang 

pada orang-orang yang menderita defisiensi besi. Nadler dkk 

(1986) dalam Citra (2012), mempelajari pengaruh defisiensi besi 

terhadap sintesa antibodi pada tikus-tikus dengan menurunkan 

setiap 10% jumlah zat besi dalam darah. Ditemukan bahwa 

jumlah produksi antibodi menurun sesudah imunisasi dengan 

tetanus toksoid, dan penurunan ini secara proporsional sesuai 

dengan penurunan jumlah, zat besi dalam diit. Penurunan fifer 

antibodi tampak lebih erat hubungannya dengan indikator 

konsumsi zat besi, daripada dengan pemeriksaan kadar 

hemoglobin, kadar besi dalam serum atau feritin, atau berat 

badan.  
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c) Imunitas sel mediated 

Invitro responsif dari limfosit dalam darah tepi dari pasien 

defisiensi besi terhadap berbagai mitogen dan antigen merupakan 

topik hangat yang saling kontraversial. Bhaskaram dan Reddy 

(2009) dalam Citra (2012), menemukan bahwa terdapat reduksi 

yang nyata jumlah sel T pada 9 anak yang menderita defisiensi 

besi. Sesudah pemberian Suplemen besi selama empat minggu, 

jumlah sel T naik bermakna.  

d) Fagositosis 

Faktor penting lainnya dalam aspek defisiensi besi adalah 

aktivitas fungsional sel fagositosis. Dalam hal ini, defisiensi besi 

dapat mengganggu sintesa asam nukleat mekanisme seluler yang 

membutuhkan metaloenzim yang mengandung Fe. Schrimshaw 

melaporkan bahwa sel-sel sumsum tulang dari penderita kurang 

besi mengandung asam nukleat yang sedikit dan laju inkorporasi 

(3H) thymidin menjadi DNA menurun. Kerusakan ini dapat 

dinormalkan dengan terapi besi. Anak-anak yang menderita 

defisiensi besi menyebabkan persentase limfosit T menurun, dan 

keadaan ini dapat diperbaiki dengan suplementasi besi.  

e) Terhadap kemampuan intelektual 

Telah banyak penelitian dilakukan mengenai hubungan 

antara keadaan kurang besi dan dengan uji kognitif. Walaupun 

ada beberapa penelitian mengemukakan bahwa defisiensi besi 
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kurang nyata hubungannya dengan kemunduran intelektual tetapi 

banyak penelitian membuktikan bahwa defisiensi besi 

mempengaruhi pemusnahan perhatian (atensi), kecerdasan (IQ), 

dan prestasi belajar di sekolah. Denganl memberikan intervensi 

besi maka nilai kognitif tersebut naik secara nyata. 

2. Anak 

Anemia gizi besi yang terjadi pada anak-anak, baik balita maupun 

usia sekolah, akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. 

Anak menjadi lemah karena sering terkena infeksi akibat pertahanan 

tubuhnya menurun. Dalam kegiatan sehari-hari anak menjadi tidak 

aktif, malas, cepat lelah, dan di sekolah sulit berkonsentrasi dalam 

belajar, serta cepat mengantuk. Akibat lanjutnya akan mempengaruhi 

kecerdasan dan daya tangkap anak. Di Indonesia telah dilakukan uji 

kognitif untuk melihat pengaruh defisiensi besi terhadap kecerdasan. 

Pada awalnya, anak yang menderita anemia gizi besi mempunyai skor 

kognitif yang rendah dibandingkan dengan anak yang normal. Setelah 

diberi preparat besi, status besi anak yang tadinya defisiensi menjadi 

normal, dan terdapat kenaikan skor kognitif yang cukup berarti. Uji 

prestasi belajar juga dilakukan untuk melihat pengaruh pemberian 

suplemen besi terhadap anak yang mengalami defisiensi besi. 

Ternyata setelah diberi zat besi, prestasi belajar anak yang tadinya 

menderita anemia zat besi dapat ditingkatkan seiring dengan 

membaiknya status besi anak. Pemberian zat besi kepada anak dapat 
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membantu meningkatkan kemampuan berkonsentrasi, logika berpikir, 

dan daya tangkap terhadap pelajaran yang diberikan. Untuk 

memperoleh prestasi belajar yang baik kebutuhan zat besi anak harus 

diperhatikan (Citra, 2012) 

Anak yang menderita anemia digambarkan sebagai apatis, mudah 

tersinggung dan kurang memperhatikan sekelilingnya. Kurang zat besi 

mempunyai hubungan dengan enzim aldehid-oksidase di dalam otak 

yang mengakibatkan menurunnya kemampuan memperhatikan 

sesuatu. Anemia juga menyebabkan daya ingat dan daya konsentrasi 

menjadi rendah (Ristrini, 1991). 

3. Remaja  

Anemia mempunyai dampak yang merugikan bagi kesehatan 

anak berupa gangguan tumbuh kembang, penurunan daya tahan tubuh 

dan daya konsentrasi, serta penurunan kemampuan belajar, sehingga 

menurunkan prestasi belajar sekolah. Anemia tidak menular, tetapi 

tetap berbahaya. Remaja berisiko tinggi menderita anemia, khususnya 

kurang zat besi karena remaja mengalami pertumbuhan yang sangat 

cepat. Dalam pertumbuhan, tubuh membutuhkan nutrisi dalam jumlah 

banyak, dan di antaranya adalah zat besi. Bila zat besi yang dipakai 

untuk pertumbuhan kurang dari yang diproduksi tubuh, maka 

terjadilah anemia.  

 

 



20 
 

4. Dewasa 

Pengaruh buruk anemia gizi besi lainnya adalah menurunnya 

produktivitas kerja, terutama pada pekerja wanita. Pekerja wanita 

lebih rawan anemia gizi karena wanita mengalami menstruasi tiap 

bulan. Kurangnya zat besi menyebabkan cepat lelah dan lesu sehingga 

kapasitas kerja berkurang dan akhirnya produktivitas kerja menurun 

yang akan berdampak lebih jauh pada berkurangnya upah yang 

diterima sehingga menyebabkan rendahnya tingkat ekonomi. 

Penelitian yang pernah diadakan untuk melihat sejauh mana pengaruh 

anemia gizi besi terhadap produktivitas kerja, yang dilakukan terhadap 

buruh, penyadap karet, maupun pemetik teh, ternyata setelah diberi 

suplemen zat besi, Hb pekerja naik secara nyata dan terjadi 

peningkatan produktivitas dibanding sebelum pemberian suplemen. 

5. Ibu Hamil 

Pada wanita hamil, anemia meningkatkan frekuensi komplikasi 

pada kehamilan dan persalinan. Risiko kematian maternal, angka 

prematuritas, berat badan bayi lahir rendah, dan angka kematian 

perinatal meningkat. Di samping itu, perdarahan antepartum dan 

postpartum lebih sering dijumpai pada wanita yang anemis dan lebih 

sering berakibat fatal, sebab wanita yang anemia tidak dapat 

mentolerir kehilangan darah. Dampak anemia pada kehamilan 

bervariasi dari keluhan yang sangat ringan hingga terjadinya gangguan 

kelangsungan kehamilan abortus, partus imatur/prematur), gangguan 
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proses persalinan (inertia, atonia, partus lama, perdarahan atonis), 

gangguan pada masa nifas (subinvolusi rahim, daya tahan terhadap 

infeksi dan stres kurang, produksi ASI rendah), dan gangguan pada 

janin (abortus, dismaturitas, mikrosomi, BBLR, kematian perinatal, 

dan lain-lain)  

6. Manula 

Anemia pada usia lanjut terkadang terabaikan karena gejalanya 

seringkali tidak sejelas anemia pada usia produktif. Gejala anemia 

yang khas seperti cepat lelah, merasa lemas, ataupun sesak nafas 

seringkali dianggap disebabkan oleh usia yang lanjut dan kemampuan 

fisik yang memang sudah menurun.  

Anemia kerap menjadi faktor pemberat pada penyakit yang 

diderita oleh kaum usia lanjut. Kondisi gagal jantung, gangguan 

kognitif, dan gangguan keseimbangan akan menjadi lebih berat karena 

anemia yang diderita. Namun, jika tidak diperiksa dengan teliti, 

keadaan memberatnya penyakit dasar seseorang seringkali dianggap 

disebabkan oleh hal lain dan bukan anemia. 

 

II.1.4. Jenis-Jenis Anemia  

Ada dua tipe anemia yang dikenal selama ini yaitu anemia gizi dan 

non-gizi  

1. Anemia gizi  

a) Anemia gizi besi  
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Kekurangan pasokan zat gizi besi (Fe) yang merupakan inti 

molekul hemoglobin sebagai unsur utama sel darah merah. Akibat 

anemia gizi besi terjadi pengecilan ukuran hemoglobin, kandungan 

hemoglobin rendah, serta pengurangan jumlah sel darah merah. 

Anemia zat besi biasanya ditandai dengan menurunnya kadar Hb total 

di bawah nilai normal (hipokromia) dan ukuran sel darah merah lebih 

kecil dari normal (mikrositosis). Tanda-tanda ini biasanya akan 

menggangu metabolisme energi yang dapat menurunkan produktivitas 

(Citra, 2012). 

Serum ferritin merupakan petunjuk kadar cadangan besi dalam 

tubuh. Pemeriksaan kadar serum ferritin sudah rutin dikerjakan untuk 

menentukan diagnosis defisiensi besi, karena terbukti bahwa kadar 

serum ferritin sebagai indikator paling dini menurun pada keadaan 

bila cadangan besi menurun. Dalam keadaan infeksi kadarnya 

dipengaruhi, sehingga dapat mengganggu interpretasi keadaan 

sesungguhnya (Citra, 2012). 

Pemeriksaan kadar serum feritin terbukti sebagai indikator paling 

dini, yaitu menurun pada keadaan cadangan besi tubuh menurun. 

Pemeriksaannya dapat dilakukan dengan metode immunoradiometric 

assay (IRMA) dan enzyme linked immunosorbent assay (ELISA). 

Ambang batas atau cut off kadar feritin sangat bervariasi bergantung 

metode cara memeriksa yang digunakan atau ketentuan hasil 
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penelitian di suatu wilayah tertentu. Adapun nilai normal serum 

ferritin dapat dilihat pada tabel berikut:  

Tabel II.2 
Nilai Serum Ferritin 

 
Umur mg/ml 

Bayi baru lahir 25 – 200 
1 bulan 200 – 600 

2 – 5 bulan 50 – 200 
6 bulan – 15 tahun 7 – 140 
Laki-laki Dewasa 15 – 200 

Perempuan dewasa 12 – 150 
Sumber: Lanzkowsky, 2005 

Menurut Citra (2012) Anemia gizi besi terjadi melalui beberapa 

tingkatan, yaitu :  

1) Tingkatan pertama disebut “Anemia Kurang Besi Laten” 

merupakan keadaan dimana banyaknya cadangan zat besi 

berkurang dibawah normal, namun besi di dalam sel darah dan 

jaringan masih tetap normal.  

2) Tingkatan kedua disebut “Anemia Kurang Besi Dini” merupakan 

keadaan dimana penurunan besi cadangan terus berlangsung 

sampai habis atau hampir habis, tetapi besi dalam sel darah merah 

dan jaringan masih tetap normal. 

3) Tingkatan ketiga disebut “Anemia Kurang Besi Lanjut” 

merupakan perkembangan lebih lanjut dari anemia kurang besi 

dini, dimana besi di dalam sel darah merah sudah mengalami 

penurunan, tetapi besi di dalam jaringan tetap normal. 

4) Tingkatan keempat disebut “Kurang Besi dalam Jaringan” yang 

terjadi setelah besi dalam jaringan yang berkurang  
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b) Anemia gizi vitamin E 

Anemia defisiensi vitamin E dapat mengakibatkan integritas 

dinding sel darah merah menjadi lemah dan tidak normal sehingga 

sangat sensitif terhadap hemolisis (pecahnya sel darah merah). Karena 

vitamin E adalah faktor esensial bagi integritas sel darah merah (Citra, 

2012) 

c) Anemia gizi asam folat  

Anemia gizi asam folat disebut juga anemia megaloblastik atau 

makrositik; dalam hal ini keadaan sel darah merah penderita tidak 

normal dengan ciri-ciri bentuknya lebih besar, jumlahnya sedikit dan 

belum matang. Penyebabnya adalah kekurangan asam folat dan 

vitamin B12. Padahal kedua zat itu diperlukan dalam pembentukan 

nukleoprotein untuk proses pematangan sel darah merah dalam 

sumsum tulang (Citra, 2012) 

 

d) Anemia gizi vitamin B12  

Anemia ini disebut juga pernicious, keadaan dan gejalanya mirip 

dengan anemia gizi asam folat. Namun, anemia jenis ini disertai 

gangguan pada sistem alat pencernaan bagian dalam. Pada jenis yang 

kronis bisa merusak sel-sel otak dan asam lemak menjadi tidak normal 

serta posisinya pada dinding sel jaringan saraf berubah. 

Dikhawatirkan, penderita akan mengalami gangguan kejiwaan. 

Vitamin ini dikenal sebagai penjaga nafsu makan dan mencegah 
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terjadinya anemia (kurang darah) dengan membentuk sel darah merah. 

Karena peranannya dalam pembentukan sel, defisiensi kobalamin bisa 

mengganggu pembentukan sel darah merah, sehingga menimbulkan 

berkurangnya jumlah sel darah merah. Akibatnya, terjadi anemia. 

Gejalanya meliputi kelelahan, kehilangan nafsu makan, diare, dan 

murung. Defisiensi berat B12 potensial menyebabkan bentuk anemia 

fatal yang disebut Pernicious anemia (Citra, 2012). 

Kebutuhan tubuh terhadap vitamin B12 sama pentingnya dengan 

mineral besi. Vitamin B12 ini bersama-sama besi berfungsi sebagai 

bahan pembentukan darah merah. Bahkan kekurangan vitamin ini 

tidak hanya memicu anemia, melainkan dapat mengganggu sistem 

saraf. Kekurangan vitamin B12 dapat terjadi karena gangguan dari 

dalam tubuh kita sendiri atau sebab luar. Saluran cerna akan menyerap 

semua unsur gizi dalam makanan, termasuk vitamin B12. Kekurangan 

vitamin B12 seseorang kurang darah (anemia). ditandai dengan diare, 

lidah yang licin. Asam folat dapat diperoleh dari daging, sayuran 

berwarna hijau, dan susu. Gizi buruk (malnutrisi) merupakan 

penyebab utamanya. Anemia jenis ini jugaberkaitan dengan 

pengerutan hati (sirosis). Sirosis hati menyebabkan cadangan asam 

folat di dalamnya menjadi sedikit sekali. Kekurangan asam folat juga 

dapat menyebabkan gangguan kepribadian dan hilangnya daya ingat. 

Gejala-gejalanya hampir sama dengan gejala kekurangan vitamin B12. 

Gejala-gejala neurologis lainnya juga dapat timbul jika sudah parah. 
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Anemia jenis ini erat kaitannya dengan gizi seseorang. Karenanya, 

penanganan anemia pun berkaitan dengan masalah gizi. Konsumsi 

daging, sayuran hijau, dan susu yang memadai akan sangat membantu 

(Citra, 2012). 

e) Anemia gizi vitamin B6  

Anemia ini disebut juga siderotic. Keadaannya mirip dengan 

anemia gizi besi, namun bila darahnya diuji secara laboratoris, serum 

besinya normal. Kekurangan vitamin B6 akan mengganggu sintesis 

(pembentukan) hemoglobin. 

2. Anemia Non Gizi  

Anemia non-gizi seperti anemia sel sabit dan talasemia, yang 

disebabkan oleh kelainan genetik (Unicef, 2002). 

a) Anemia Sel Sabit 

Penyakit Sel Sabit (sickle cell disease / sickle cell anemia) adalah 

suatu penyakit keturunan yang ditandai dengan sel darah merah yang 

berbentuk sabit, kaku, dan anemia hemolitik kronik. Pada penyakit sel 

sabit, sel darah merah memiliki hemoglobin (protein pengangkut 

oksigen) yang bentuknya abnormal, sehingga mengurangi jumlah 

oksigen di dalam sel dan menyebabkan bentuk sel menjadi seperti 

sabit. Sel yang berbentuk sabit akan menyumbat dan merusak 

pembuluh darah terkecil dalam limpa, ginjal, otak, tulang, dan organ 

lainnya; dan menyebabkan berkurangnya pasokan oksigen ke organ 

tersebut. Sel sabit ini rapuh dan akan pecah pada saat melewati 
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pembuluh darah, menyebabkan anemia berat, penyumbatan aliran 

darah, kerusakan organ bahkan sampai pada kematian (Citra, 2012). 

Penyakit Sel Sabit (sickle cell disease / sickle cell anemia) adalah 

penyakit genetik yang resesif, artinya seseorang harus mewarisi dua 

gen pembawa penyakit ini dari kedua orangtuanya. Hal inilah yang 

menyebabkan penyakit sickle cell anemia jarang terjadi. Seseorang 

yang hanya mewarisi satu gen tidak akan menunjukkan gejala dan 

hanya berperan sebagai pembawa. Jika satu pihak orangtua 

mempunyai gen sickle cell anemia dan yang lain merupakan 

pembawa, maka terdapat 50% kesempatan anaknya menderita sickle 

cell anemia dan 50% kesempatan sebagai pembawa (Citra, 2012). 

b) Talasemia 

Merupakan penyakit keturunan (genetik) dimana terjadi kelainan 

darah (gangguan pembentukan sel darah merah). Sel darah merah 

sangat diperlukan untuk mengangkut oksigen yang diperlukan oleh 

tubuh kita. Pada penderita talasemia karena sel darah merahnya ada 

kerusakan (bentuknya tidak normal, cepat rusak, kemampuan 

membawa oksigennya menurun) maka tubuh penderita talasemia akan 

kekurangan oksigen, menjadi pucat, lemah, letih, sesak dan sangat 

membutuhkan pertolongan yaitu pemberian transfusi darah. Bila tidak 

segera ditransfusi bisa berakibat fatal, bisa meninggal (Citra, 2012). 
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c) Anemia Aplastik 

Anemia aplastik adalah suatu kelainan yang ditandai oleh 

pansitopenia pada darah tepi dan penurunan selularitas sumsum 

tulang. Pada keadaan ini jumlah sel-sel darah yang diproduksi tidak 

memadai. Penderita mengalami pansitopenia, yaitu keadaan dimana 

terjadi kekurangan jumlah sel darah merah, sel darah putih, dan 

trombosit. 

Anemia aplastik sering diakibatkan oleh radiasi dan paparan 

bahan kimia. Akan tetapi, kebanyakan pasien penyebabnya adalah 

idiopatik, yang berarti penyebabnya tidak diketahui. Anemia aplastik 

dapat juga terkait dengan infeksi virus dan dengan penyakit lain, hal 

ini dapat dilihat pada table berikut ini: 

Tabel II.3 
Klasifikasi Etiologi Anemia Aplastik 

 
Anemia Aplastik yang Didapat 

(Acquired Aplastic Anemia) 

Anemia Aplatik yang 
diturunkan (Inherited Aplastic 

Anemia) 
Anemia aplastik sekunder  
a. Radiasi 
b. Bahan-bahan kimia dan obat-

obatan  
1) Efek regular (Bahan-bahan 

sitotoksik, Benzene) 
2) Reaksi Idiosinkratik 

(Kloramfenikol, NSAID, Anti 
epileptic, Emas,Bahan-bahan 
kimia dan obat-obat lainya)  

c. Virus:  
1) Virus Epstein Barr 

(mononukleosis infeksiosa) 
2) Virus Hepatitis (hepatitis non-

A, non-B, non-C, non-G) 
3) Parvovirus (krisis aplastik 

sementara, pure red cell 
aplasia) 

Anemia Fanconi 
a. Diskeratosis kongenita 
b. Sindrom Shwachman-

Diamond 
c. Disgenesis reticular 
d. Amegakariositik 

trombositopenia 
e. Anemia aplastik familial 
f. Preleukemia (monosomi 7, 

dan lain-lain.) 
g. Sindroma nonhematologi 

(Down, Dubowitz, Seckel)  
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4) Human immunodeficiency 
virus (sindroma 
immunodefisiensi yang 
didapat),  

d. Penyakit-penyakit Imun:  
1) Eosinofilik fasciitis 
2) Hipoimunoglobulinemia 
3) Timoma dan carcinoma timus 
4) Penyakit graft-versus-host 

pada imunodefisiensi,  
e. Paroksismal nokturnal 

hemoglobinuria,  
f. Kehamilan  

Idiopathic aplastic anemia 
Sumber: William DM., 2003 

 

II.2. Hemoglobin (Hb) 

Hemoglobin adalah parameter yang digunakan secara luas untuk 

menetapkan prevalensi anemia. Hb merupakan senyawa pembawa oksigen 

pada sel darah merah. Hb dapat diukur secara kimia dan jumlah Hb/100 ml 

darah dapat digunakan sebagai indeks kapasitas pembawa oksigen pada 

darah. Kandungan Hb yang rendah dengan demikian mengindikasi anemia. 

Bargantung pada metode yang digunakan, nilai hemoglobin menjadi 

akurat sampai 2-3%. Metode yang lebih dulu dikenal adalah metode sahli 

yang menggunakan teknik kimia dengan membandingkan senyawa akhir 

secara visual terhadap standar gelas warna. Ini memberi 2-3 kali kesalahan 

rata-rata dari metode yang menggunakan spektofotometer yang baik 

(Supariasa, 2002). 

Hemoglobin merupakan komponen utama eritrosit yang berfungsi 

membawa oksigen dan karbondioksida. Warna merah pada darah 

disebabkan oleh kandungan hemoglobin (Hb) yang merupakan susunan 
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protein yang komplek yang terdiri protein, globulin dan satu senyawa yang 

bukan protein yang disebut heme. Heme tersusun dari suatu senyawa 

lingkar yang bernama porfirin yangn bagian pusatnya ditempati oleh 

logam besi (Fe). Jadi heme adalah senyawasenyawa porfirin-besi, 

sedangkan hemoglobin adalah senyawa komplek antara globin dengan 

heme (Masrizal, 2007). 

 

II.2.1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kadar Hb 

1. Penyerapan Zat Besi 

Diet yang kaya zat besi tidaklah menjamin ketersediaan zat besi dalam 

tubuh, karena banyaknya zat besi yang diserap sangat tergantung dari jenis 

zat dan bahan makanan yang dapat menghambat dan meningkatkan 

penyerapan besi (Masrizal, 2007). 

Diare adalah buang air besar dalam bentuk cairan lebih dari tiga kali 

dalam satu hari dan biasanya berlangsung selama dua hari atau lebih. Diare 

yang berat dapat menyebabkan dehidrasi (kekurangan cairan) atau masalah 

gizi yang parah. Hal ini membuat tubuh tidak dapat berfungsi dengan baik 

dan dapat membahayakan jiwa, khususnya pada anak dan orang tua. Selain 

itu diare dapat memperberat kejadian anemia karena mengganggu 

penyerapan zat besi yang tidak optimal. Zat besi diabsorbsi dari saluran 

pencernaan. Sebagian besar zat besi diabsorbsi dari usus halus bagian atas 

terutama duodenum. Bila terjadi gangguan saluran pencernaan, maka 

absorbsi zat besi dari saluran pencernaan menjadi tidak optimal. Hal itu 
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menyebabkan kurangnya kadar zat besi dalam tubuh sehingga 

pembentukan sel darah merah terhambat (Agnita, 2007) 

2. Asupan Zat Besi 

Rendahnya asupan zat besi sering terjadi pada orang-orang yang 

mengkonsumsi bahan makanan yang kurang beragam dengan menu 

makanan yang terdiri dari nasi, kacang-kacangan dan sedikit daging, 

unggas, ikan yang merupakan sumber zat besi. Gangguan defesiensi besi 

sering terjadi karena susunan makanan yang salah baik jumlah maupun 

kualitasnya yang disebabkan oleh kurangnya penyediaan pangan, distribusi 

makanan yang kurang baik, kebiasaan makan yang salah, keadaan 

ekonomi, dan ketidaktahuan (Masrizal, 2007).  

Kebiasaan minum teh waktu makan (1-2 jam sebelum atau setelah 

makan) dapat menghambat proses penyerapan asupan zat besi dari 

makanan yang dikonsumsi sebelumnya. Tanin yang merupakan polifenol 

dan terdapat di dalam teh, kopi, dan beberapa jenis sayuran dan buah juga 

menghambat absorpsi besi dengan cara mengikatnya sehingga zat besi 

tidak dapat diserap tubuh dengan baik (Almatsier, 2001). 

3. Pendarahan 

Perdarahan menahun menyebabkan kehilangan besi sehingga 

cadangan besi makin menurun. Jika cadangan besi menurun, keadaan ini 

disebut iron deplated state atau negative iron balance. Keadaan ini 

ditandai oleh penurunan kadar feritin serum, peningkatan absorbsi besi 

dalam usus, serta pengecatan besi dalam sumsum tulang negatif. Apabila 
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kekurangan besi berlanjut terus, maka cadangan besi menjadi kosong sama 

sekali, penyediaan besi untuk eritropoesis berkurang, sehingga 

menimbulkan gangguan pada bentuk eritrosit. Apabila jumlah besi 

menurun terus, maka eritropoesis semakin terganggu sehingga kadar 

hemoglobin mulai menurun, akibatnya timbul anemia hipokromik 

mikrositer, disebut sebagai iron deficiency anemia (Aru, 2007) 

4. Menstruasi 

Pada wanita yang sudah mengalami menstruasi, maka zat besi yang 

dikeluarkan lebih banyak dari pada laki-laki. Dimana pengeluaran besi 

melalui hilangnya hemoglobin yang disebabkan menstruasi sebanyak 28 

mg/periode. Sedangkan zat besi cadangan pada wanita jumlahnya lebih 

sedikit (300 mg) dibandingkan laki-laki (1.000 mg). Jika keseimbangan zat 

besi dalam tubuh seseorang terganggu, artinya terjadi kekurangan zat besi, 

maka yang pertama digunakan untuk mempertahankan kadar besi supaya 

tetap normal adalah cadangan zat besi. Cadangan zat besi bisa terus 

menurun apabila tubuh mengalami kekurangan zat besi yang berlarut-larut 

dan tidak segera ditangani, terutama pada wanita yang jumlah cadangan 

zat besinya memang lebih sedikit sehingga dapat menyebabkan terjadinya 

anemia (Emma, 1999). 

5. Cacingan 

Cacingan merupakan parasit manusia dan hewan yang sifatnya 

merugikan. Manusia merupakan hospes beberapa nematoda usus. Sebagian 

besar daripada nematoda ini menyebabkan masalah kesehatan masyarakat 
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di Indonesia. Diantara nematoda usus terdapat sejumlah spesies yang 

ditularkan melalui tanah dan disebut “Soil Transmitted Helmints”, yang 

terpenting adalah Ascaris lumbricoides, Necator americanus, Ancylostoma 

duodenale, Trichuris trichiura (Pudjiadi, 2000). 

Cacingan dapat mempengaruhi pemasukan (intake), pencernaan 

(digestif), penyerapan (absorbsi), dan metabolisme makanan. Secara 

kumulatif, infeksi cacing atau cacingan dapat menimbulkan kerugian zat 

gizi berupa kalori dan protein serta kehilangan darah. Selain dapat 

menghambat perkembangan fisik, kecerdasan dan produktifitas kerja, 

dapat menurunkan ketahanan tubuh sehingga mudah terkena penyakit 

lainnya (Kemenkes RI, 2006). 

 

II.3. Zat Besi (Fe) 

Zat besi adalah salah satu mineral mikro yang penting dalam proses 

pembentukan sel darah merah. Secara alamiah zat besi diperoleh dari 

makanan. Kekurangan zat besi dalam menu makanan sehari-hari dapat 

menimbulkan penyakit anemia gizi atau yang dikenal masyarakat sebagai 

penyakit kurang darah (Citra, 2012) 

II.3.1. Bentuk Kimia 

Ada 2 jenis zat besi yang berbeda di dalam makanan, yaitu zat besi 

yang berasal dari hem dan bukan hem. Zat besi hem berasal dari hewan, 

penyerapannya tidak tergantung pada jenis kandungan makanan lain dan 

lebih mudah diabsorbsi dibandingan zat besi non hem. Selain diperoleh 
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dari bahan makanan, makanan dapat pula mengandung zat besi eksogen, 

yang berasal dari tanah, debu, air (Citra, 2012). 

Sumber zat besi yang ada di dalam  makanan dapat dilihat pada 

tabel berikut:  

Tabel II.4 
Sumber Zat Besi 

 
Jenis Zat Besi Sumber 

Zat besi dari makanan 
a) Zat besi hem 

 
 
b) Zat besi non hem 

 
Daging, ikan, unggas, dan hasil olahan 
darah 
 
Sayuran, biji-bijian, umbi-umbian dan 
kacang-kacangan 
 

Zat besi eksogen/cemaran 
a) Zat besi fortifikasi 

 
 
 
 
 
 
b) Zat besi cemaran 

 
Berbagai campuran zat besi yang 
digunakan, bervariasi dalam potensi 
penyediaannya. Persediaan dari fraksi 
yang dapat larut ditentukan oleh 
komposisi makanan.  
Tanah, debu, air, panci besi dll.  
 
Persediaan biasanya rendah.  

Sumber: Linder, 2010 

II.3.2. Fasilitator Absorpsi Zat Besi 

Fasilitator absorpsi zat besi yang paling terkenal adalah asam 

askorbat (vitamin C) yang dapat meningkatkan absorpsi zat besi non heme 

secara signifikan. Jadi, buah kiwi, jambu biji, dan jeruk merupakan produk 

pangan nabati yang menigkatkan absorpsi zat besi. Faktor-faktor yang ada 

di dalam daging juga memudahkan absorpsi besi nonheme. Laktoferin, 

yaitu glikoprotein susu, yang terdapat dalam ASI, akan mengikat zat besi 

sehingga memudahkan penggunaan zat besi secara optimal dengan 

menyediakan zat besi selama masa defisiensi dan mencegah ketersediaan 
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zat besi bagi bakteri intestinal. Meskipun kandungan besi dalam ASI sama 

seperti dalam susu sapi, namun ditinjau dari sudut absorpsi yang lebih baik 

daripada susu sapi ataupun susu formula pengganti yang difortifikasi  

(Arisman, 2010) 

 

II.3.3. Penghambat Absorpsi Zat Besi 

Penghambat absorpsi zat besi meliputi kalsium fosfat, bekatul, 

asam fitat, dan polifenol. Asam fitat yang banyak terdapat dalam sereal 

dan kacang-kacangan merupakan faktor utama yang bertanggung jawab 

atas buruknya ketersediaan hayati zat besi dalam jenis makanan ini. 

Karena serat pangan sendiri tidak menghambat absorpsi besi, efek 

penghambat pada bekatul semata-mata disebabkan oleh keberadaan asam 

fitat. Perendaman, fermentasi, dan perkecambahan biji-bijian yang menjadi 

produk pangan akan memperbaiki absorpsi dengan mengaktifkan enzim 

fitase untuk menguraikan asam fitat. Polifenol (asam fenolat, flavonoid, 

dan produk polimerisasinya) terdapat dalam teh, kopi, kakao, dan anggur 

merah. Tannin yang terdapat dalam teh hitam merupakan jenis 

penghambat paling paten dari semua inhibitor di atas. Kalsium yang 

dikonsumsi dalam produk susu seperti susu atau keju dapat menghambat 

absorpsi besi dan khususnya santapan yang kompleks, dapat mengimbangi 

efek penghambat pada polifenol dan kalsium (Citra, 2012) 
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II.3.4. Simpanan Zat Besi 

Zat besi disimpan dalam bentuk feritin atau hemosiderin yang 

terutama terdapat dalam hati, sel-sel retikuloendotel, dan sumsum tulang. 

Di dalam hati, zat besi disimpan dalam sel-sel parenkim atau hepatosit, 

sementara dalam sumsum tulang dan limpa, zat besi disimpan dalam sel-

sel retikuloendotel. Simpanan zat besi, terutama berfungsi sebagai 

reservoir zat besi untuk memasok kebutuhan sel bagi keperluan produksi 

hemoglobin. Penting diperhatikan bahwa zat besi yang terikat dengan 

feritin lebih mudah dimobilisasi daripada zat besi yang terikat dengan 

hemosiderin. Jumlah total simpanan zat besi sangat bervariasi tanpa 

adanya gangguan yang nyata pada berbagai fungsi tubuh. Simpanan zat 

besi dapat mengalami deplesi total sebelum muncul anemia karena 

defisiensi zat besi. Dalam kondisi tidak tercapainya keseimbangan zat besi 

untuk jangka waktu lama, simpanan zat besi tersebut akan mengalami 

deplesi sebelum defisiensi zat besi mulai terjadi di dalam jaringan. Ketika 

tercapai keseimbangan, simpanan zat besi secara perlahan-lahan akan 

meningkat sekalipun ketika absorpsi zat besinya rendah, seperti yang 

terjadi pada wanita pasca menopause  (Arisman, 2010) 

 

II.3.5. Fungsi Zat Besi 

Menurut Citra (2012) fungsi utama zat besi bagi tubuh adalah 

untuk membawa (sebagai carrier) oksigen dan karbondioksida dan untuk 

pembentukan darah. Fungsi lainnya antara lain sebagai bagian dari enzim, 
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produksi antibodi, dan untuk detoksifikasi zat racun dalam hati, seperti 

akan diuraikan di bawah ini. 

1. Pengangkut (Carrier) O2 dan CO2. Zat besi yang terdapat dalam 

hemoglobin dan mioglobin berfungsi untuk mengangkut O2 dan CO2 

sehingga secara tidak langsung zat besi sangat esensial untuk 

metabolisme energi. 

2. Pembentukan Sel Darah Merah. Hemoglobin (Hb) merupakan 

komponen esensial sel-sel darah merah (eritrosit). Eritrosit dibentuk 

dalam tulang (bone marrow). Bila jumlah sel darah merah berkurang, 

hormon eritropoietin yang diproduksi oleh ginjal akan menstimulir 

pembentukan sel darah merah (Proses pembentukan eritrosit disebut 

eritropoiesis). Ertitrosit dibentuk dalam tulang sebagai sel-sel muda 

yang disebut eritoblast (masih mengandung inti sel/nukleus). Pada 

waktu sel menjadi dewasa, disintesis heme (protein yang mengandung 

zat besi) dari glisin dan Fe (dibantu oleh vitamin B12 atau piridoksin). 

Pada waktu yang sama disintesis juga protein globin. Heme tersebut 

digabungkan dengan globin membentuk hemoglobin yang mengandung 

sel darah merah muda (retikulosit). Dalam aliran darah sel-sel muda 

tersebut akan melepaskan intinya, sehingga terbentuklah sel-sel darah 

merah dewasa yang tidak mengandung inti sel (eritrosit). Karena sel 

darah merah tidak mengandung inti (nukleus), maka sel tersebut tidak 

dapat mensintesis enzim untuk kelangsungan hidupnya. Kehidupan sel 

darah merah hanya sepanjang masih terdapatnya enzim yang masih 
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berfungsi (untuk membawa O2 dan CO2), dan biasanya hanya sampai 

empat bulan. 

3. Fungsi lain: Sebagian kecil Fe terdapat dalam enzim jaringan. Bila 

terjadi defisiensi zat besi, enzim ini berkurang jumlahnya sebelum 

jumlah Hb menurun. Zat besi diperlukan sebagai katalis dalam konversi 

beta karoten menjadi vitamin A, dalam reaksi sintesis purin (sebagai 

bagian integral asam nukleat dalam RNA dan DNA), dan dalam reaksi 

sintesis kolagen). Selain itu, Fe diperlukan dalam proses penghilangan 

lipida dari darah, untuk memproduksi antibodi, serta untuk detoksifikasi 

zat racun dalam hati.  

 

II.3.6. Penyebab Kehilangan Zat Besi  

Kehilangan zat besi pada orang sehat terutama terjadi melalui feses 

(0.6 mg/hari), getah empedu, serta sel-sel mukosa usus yang mengalami 

deskuamasi (hilangnya lapisan tipis), dan sedikit melalui darah. 

Kehilangan zat besi melalui urine hanya sedikit. Di samping kehilangan 

basal, wanita dalam usia reproduktif akan mengalami kehilangan zat besi 

ketika menstruasi. Kehilangan rata-rata darah pada saat menstruasi adalah 

sekitar 30 ml/hari yang sama dengan kebutuhan tambahan 0,5 mg zat besi 

per hari. Kehilangan darah setiap hari ini dihitung dari kandungan zat besi 

dalam darah yang hilang selama menstruasi selama periode satu bulan. 

Sekitar 10 % wanita akan kehilangan sebanyak 80 ml darah yang setara 

dengan 1 mg besi per hari. Dengan mengambil nilai yang lebih tinggi (1 
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mg/hari), kehilangan total zat besi (kehilangan basal plus menstruasi) pada 

wanita akan sebesar 30µg/kg BB/hari (>1,5 mg/hari). Wanita tersebut 

tidak akan mampu mempertahankan keseimbangan besi yang positif jika 

kebutuhan zat besinya berdasarkan kehilangan rata-rata saat menstruasi 

sebanyak 30 ml (Citra, 2012) 

Di Negara tropis, infeksi cacing tambang merupakan penyebab 

utama kehilangan darah melalui saluran cerna yang turut menimbulkan 

defisiensi besi pada anak yang lebih besar dan orang dewasa. Di Negara 

maju, penggunaan obat seperti aspirin dalam waktu lama, tumor, dan ulkus 

yang menimbulkan perdarahan merupakan penyebab kehilangan zat besi 

pada orang dewasa. 

 

II.3.7. Jumlah Zat Besi Yang Dianjurkan 

Kebutuhan besi (yang diabsorpsi atau fisiologi) harian dihitung 

berdasarkan jumlah zat besi dari makanan yang diperlukan untuk 

mengatasi kehilangan basal, kehilangan karena menstruasi dan kebutuhan 

bagi pertumbuhan. Kebutuhan tersebut bervariasi menurut usia dan gender, 

dalam kaitannya dengan berat badan, kebutuhan ini paling tinggi terjadi 

pada bayi yang kecil. Seorang laki-laki dewasa mengalami kehilangan zat 

besi yang dibutuhkan lebih kurang 1 mg per hari dan kehilangan ini 

terutama terjadi pada saluran pencernaan (hilangnya lapisan terluar sel-sel 

epitel dan sekresi), kulit, dan saluran urinari. Dengan demikian, agar tetap 

terdapat persediaan zat besi, seorang pria dewasa dengan ukuran tubuh 
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rata-rata hanya perlu menyerap 1 mg zat besi dari makanannya setiap hari 

(Citra, 2012) 

Kehilangan zat besi yang dibutuhkan pada wanita berjumlah sama, 

yaitu sekitar 0,8 mg per hari. Namun, wanita dewasa mengalami 

kehilangan zat besi tambahan akibat menstruasi dan hal ini menaikkan 

kebutuhan rata-rata setiap harinya sehingga zat besi yang harus diserap 

adalah 1,4 mg per hari (jumlah ini memenuhi 90 % kebutuhan pada wanita 

yang sedang menstruasi untuk memenuhi kebutuhan yang 10 % lagi 

diperlukan absorpsi harian paling sedikit 2,4 mg zat besi guna 

mengimbangi kehilangan yang sangat tinggi pada saat menstruasi). 

Kehamilan juga menyebabkan kebutuhan tambahan terhadap zat besi, 

khususnya kehamilan trimester kedua dan ketiga sehingga kebutuhan 

hariannya menjadi 4-6 mg. Anak yang sedang tumbuh dan para remaja 

memerlukan 0,5 mg zat besi per hari untuk mengatasi kehilangan secara 

berlebihan yang diperlukan guna mendukung pertumbuhan. Kebutuhan 

fisiologis zat besi dapat diinterpretasikan menjadi kebutuhan gizi dengan 

memperhitungkan efisiensi absorpsi zat besi dari makanan. Bayi sehat 

yang aterm lahir dengan simpanan zat besi yang cukup sampai usia 6 bulan 

pertama. Karena alasan inilah, defisiensi zat besi jarang terlihat sebelum 

usia 6 bulan pada bayi yang memperoleh ASI. Sesudah usia 6 bulan, 

makanan padat harus diberikan secara bertahap ke dalam makanan bayi 

untuk memenuhi kebutuhannya yang meningkat akan zat besi dan protein 

(Arisman, 2010) 
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Angka Kecukupan Gizi (AKG) terbaru dalam aspek penting yang 

memerlukan pertimbangan dalam menghitung kebutuhan akan zat besi 

adalah persentase besi yang diabsorpsi dari makanan. Walaupun 

persentase 5 % diasumsikan bagi diet atau pola makan yang berbahan 

dasar sereal dan kacang-kacangan, namun persentase sekitar 10-15 % 

digunakan bagi pola makan yang mengandung daging dan produk hewani. 

Tabel II.7 
Nilai AKG Untuk Berbagai Kelompok Usia 

 
Kelompok Umur Zat Besi (mg) 

Anak 
0 – 6 bulan  
7 – 12 bulan  
1 - 3 tahun  
4 – 6 tahun  
7 – 9 tahun  

 
0,5  
7  
8  
9  
10  

Laki-laki 
10 – 12 tahun  
13 – 15 tahun  
16 – 19 tahun  
19 – 29 tahun  
30 – 49 tahun  
50 – 64 tahun  
64+ tahun  

 
13  
19  
15  
13  
13  
13  
13  

Wanita 
10 – 12 tahun  
13 – 15 tahun  
16 – 19 tahun  
19 – 29 tahun  
30 – 49 tahun  
50 – 64 tahun  
64+ tahun  

 
20  
26  
26  
26  
26  
12  
12  

Hamil (+an) 
Trimester 1  
Trimester 2  
Trimester 3  

 
+0  
+0  
+0  

Menyusui (+an) 
6 bulan pertama  
6 bulan kedua  

 
+6  
+6  

Sumber: Angka Kecukupan Gizi, 2013 
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II.4. Suplementasi Vitamin C 

Vitamin C adalah kristal putih yang mudah larut dalam air. Dalam 

keadaan kering vitamin C cukup stabil, tetapi dalam keadaan larut, vitamin 

C mudah rusak karena bersentuhan dengan udara (oksidasi) terutama bila 

terkena panas. Oksidasi dipercepat dengan kehadiran tembaga dan besi. 

Vitamin C tidak stabil dalam larutan alkali, tetapi cukup stabil di larutan 

asam. Vitamin C adalah vitamin yang paling labil (Almatsier, 2001). 

Vitamin C mempunyai banyak fungsi di dalam tubuh, sebagai 

koenzim atau kofaktor. Asam askorbat adalah bahan yang kuat 

kemampuan reduksinya dan bertindak sebagai antioksidan dalam reaksi-

reaksi hidroksilasi. Vitamin C (seperti asam eritrobik dan askorbik 

palmitat) digunakan sebagai antioksidan di dalam industri pangan untuk 

mencegah proses menjadi tengik, perubahan warna (browning) pada buah-

buahan, dan untuk mengawetkan daging (Almatsier, 2001). 

Vitamin C mudah diabsorpsi secara aktif dan mungkin pula secara 

difusi pada bagian atas usu halus lalu masuk ke peredaran darah melalui 

vena porta. Rata-rata absorpsi adalah 90% untuk konsumsi diantara 20 dan 

120 mg sehari. Konsumsi tinggi sampai 12 gram (sebagai pil) hanya 

diabsorpsi sebanyak 16%. Vitamin C kemudian dibawa ke semua jaringan. 

Konsentrasi tertinggi adalah di dalam jaringan adrenal, pituitari, dan retina. 

Tubuh dapat menyimpan hingga 1.500 mg vitamin C bila konsumsi 

mencapai 100 mg sehari. Jumlah ini dapat mencegah terjadinya skorbut 

selama tiga bulan. Tanda-tanda skorbut akan terjadi bila persediaan tinggal 
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300 mg. Konsumsi melebihi taraf kejenuhan berbagai jaringan dikeluarkan 

melalui urin dalam bentuk asam oksalat. Pada konsumsi melebihi 100 mg 

sehari kelebihan akan dikeluarkan sebagai asam askorbat atau sebagai 

karbondioksida melalui pernapasan. Walaupun tubuh mengandung sedikit 

vitamin C, sebagian tetap akan dikeluarkan. Makanan yang tinggi dalam 

seng atau pektin dapat mengurangi absorpsi sedangkan zat-zat di dalam 

ekstrak jeruk dapat meningkatkan absorpsi (Almatsier, 2001). 

Vitamin C diperlukan pada pembentukan zat kolagen oleh fibroblast 

hingga merupakan bagian dalam pembentukan zat intersel. Keadaan 

kekurangan vitamin C akan mengganggu integrasi dinding kapiler. 

Vitamin C diperlukan juga pada proses pematangan eritrosit dan pada 

pembentukan tulang dan dentin. Vitamin C mempunyai peranan penting 

pada respirasi jaringan (Pudjiadi, 2000). 

Vitamin C diperlukan untuk meningkatkan penyerapan zat besi di 

dalam tubuh. Peningkatan konsumsi vitamin C sebanyak 25, 50, 100 dan 

250 mg dapat memperbesar penyerapan zat besi sebesar 2,3,4 dan 5 kali. 

Buah-buahan segar dan sayuran merupakan sumber utama vitamin C 

(Emma, 1999). 

Penambahan vitamin C dan Fe dapat meningkatkan kadar Hb pada 

remaja putri. Vitamin C mempunyai fungsi dalam metabolism Fe terutama 

untuk mempercepat proses penyerapan Fe dalam usus dan proses 

pemindahannya ke dalam darah. Vitamin C juga terlibat dalam mobilisasi 
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simpanan Fe terutama dalam pembentukan hemosiderin dalam limpa (A.A. 

Sagung, 2008) 

 
II.5. Protein 

II.5.1. Definisi Protein 

Protein merupakan zat gizi yang sangat penting, karena yang paling 

erat hubungannya dengan proses-proses kehidupan. Nama protein berasal 

dari bahasa Yunani (Greek) proteus yang berarti “yang pertama” atau 

“yang terpenting”. Seorang ahli kimia Belanda yang bernama Mulder, 

mengisolasi susunan tubuh yang mengandung nitrogen dan 

menamakannya protein, terdiri dari satuan dasarnya yaitu asam amino 

(biasa disebut juga unit pembangun protein) (Suhardjo, 1992). 

Dalam proses pencernaan, protein akan dipecah menjadi satuan 

dasar kimia. Protein terbentuk dari unsur-unsur organik yang hampir sama 

dengan karbohidrat dan lemak yaitu terdiri dari unsur karbon (C), hidrogen 

(H), dan oksigen (O), akan tetapi ditambah dengan unsure lain yaitu 

nitrogen (N). Molekul protein mengandung pula fosfor, belerang, dan ada 

jenis protein yang mengandung unsur logam seperti besi dan tembaga. 

Molekul protein tersusun dari satuan-satuan dasar kimia yaitu asam 

amino. Dalam molekul protein, asam-asam amino ini saling berhubungan 

dengan suatu ikatan yang disebut ikatan peptida (CONH). Satu molekul 

protein dapat terdiri dari 12 sampai 18 macam asam amino dan dapat 

mencapai jumlah ratusan asam amino (Suhardjo, 1992). 
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II.5.2. Fungsi Protein 

1. Sebagai Enzim 

Berperan terhadap perubahan-perubahan kimia dalam sistem biologis. 

2. Alat Pengangkut dan Alat Penyimpanan 

Banyak molekul dengan BM kecil serta beberapa ion dapat diangkut  

atau dipindahkan oleh protein-protein tertentu. 

3. Pengatur Pergerakan 

Protein merupakan komponen utama daging, gerakan otot terjadi 

karena adanya dua molekul protein yang saling bergeseran. 

4. Penunjang Mekanis 

Kekuatan dan daya tahan robek kulit dan tulang disebabkan adanya 

kolagen, suatu protein yang berbentuk bulat panjang dan mudah 

membentuk serabut. 

5. Pertahanan Tubuh 

Pertahanan tubuh biasanya dalam bentuk antibodi, yaitu suatu protein 

khusus yang dapat mengenal dan menempel atau mengikat benda-

benda asing yang masuk kedalam tubuh seperti virus, bakteri, dan sel-

sel asing lain. 

6. Media Perambatan Impuls Syaraf 

Protein yang mempunyai fungsi ini biasanya berbentuk reseptor, 

misalnya rodopsin, suatu protein yang bertindak sebagai 

reseptor/penerima warna atau cahaya pada sel-sel mata. 
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7. Pengendalian Pertumbuhan 

Protein ini bekerja sebagai reseptor (dalam bakteri) yang dapat 

mempengaruhi fungsi bagian-bagian DNA yang mengatur sifat dan 

karakter bahan (Winarno, 2004). 

 

II.5.3. Kebutuhan Protein 

Komposisi protein yang mengandung unsur karbon menjadikan 

protein sebagai bahan bakar sumber energi. Apabila tubuh tidak menerima 

karbohidrat dan lemak dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan tubuh maka protein akan dibakar untuk sumber energi. Dalam hal 

ini, keperluan tubuh akan energi lebih diutamakan sehingga sebagian 

protein tidak dapat digunakan untuk membentuk jaringan. 

Protein mensuplai 4 kalori per gram, tetapi secara ekonomis sumber 

energi yang berasal dari protein lebih mahal dibandingkan dengan sumber 

energi yang berasal dari lemak dan karbohidrat.  

Sebagai dasar perhitungan, kecukupan protein = 10-15 % dari total 

suplai kalori. Misalnya 10% dari kecukupan energi = 210 kalori = 52,5 gram 

protein, (1 kalori = 4 gram protein) (Suhardjo, 1992). 

 

II.6. Kafein 

II.6.1. Sumber Kafein  

Kafein terdapat dalam beberapa jenis minuman yang umum 

dikonsumsi, seperti kopi, teh, teh hitam, teh hijau, dan biji kola. Kopi 
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mengandung ca 24 zat, yang terpenting adalah kafein (1-2,5%), hidrat 

arang (7%), zat-zat asam (chlorogenic acid, caffeic acid), tannin, zat-

zatpahit, lemak (ca 10%), dan minyak terbang (zat-zat aroma). Minum 

kopi terlalu banyak meningkatkan risiko terkena penyakit jantung, karena 

memperbesar kadar homosistein darah. (Tjay, 2002).  

Kopi mengandung alkaloid xantin (atau purin), yakni kafein (1-

2%); khususnya secangkir kopi instan mengandung sekitar 50 mg kafein. 

Kandungan kafein terkonsentrasi lebih tinggi hingga 300 mg kafein per 

cangkir kopi Turki atau Arab. Kafein merupakan stimulan SSP dan 

merupakan komponen Proplus, suatu produk yang sangat populer di antara 

para pelajar untuk mengatasi keletihan dan kantuk. Senyawa ini juga 

merupakan diuretik dan digunakan dalam kombinasi dan analgesik 

(Heinrich, 2010). Kafein juga terdapat dalam daun dari tanaman teh (Thea 

sinensis) dari Cina selatan, yang kini dibudidayakan di Jawa, Sri Lanka, 

Rusia Selatan, Brasilia, dan Pulau Natal (Tjay, 2002).  

Teh hitam dibuat dengan jalan memfermentasi daun-daun yang 

telah digiling, fimana enzim-enzim dibebaskan dan mengubah secara 

oksidatif flavonoida (polifenol) dari tipe katechin menjadi tanin 

(thearubigin) yang memberikan warna hitam padanya. Teh hitam 

mengandung rata-rata 3% kafein, derivat-derivat ksantin lainnya, yaitu 

teofilin dan teobromin, antara 7-15% tannin, polifenol, flavonoida 

(ketechin, dan lain-lain), dan 0,5-1% zat-zat aroma (minyak terbang, 

antara lain geraniol) (Tjay, 2002).  
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Kadar kafein dalam 1 cangkir kopi (ca 100 ml) mengandung 80-

100 mg kafein tergantung dari banyaknya kopi yang digunakan, 100 ml teh 

ca 60 mg dan 100 ml cola ca 20 mg kafein (Tjay, 2002).  

Teh hijau terdiri atas daun dari camellia sinensis yang tidak 

difermentasi dan dipanaskan dengan uap panas sebelum digiling. Oleh 

karenanya, enzim yang mengubah flavonoida diinaktifkan, sehingga 

pembentukan thearubigin dihindarkan. Teh hijau berisi relatif sedikit 

kafein dan banyak katechin yang, antara lain, berdaya antitumor dan anti-

aterosklerosis. Teh hijau banyak diminum di Jepang (“Japan green 

sencha”) dan juga di Asia Tenggara. Teh hijau digunakan sebagai ekstrak 

pada penangnanan alternatif semua jenis kanker, juga pada prevensi dan 

penanganan aterosklerose (Tjay, 2002). 

Kafein juga ada dalam sejumlah preparat kombinasi analgetik. 

Haruslah diingat bahwa bahaya ketergantungan analgetik akan meningkat 

akibat efek stimulasi pusatnya. Juga pada pemberian kafein tiap hari, tidak 

ada kerusakan organis yang menetap (Mutschler, 2010). 

Kola atau biji kola (cola nitida) (Vent.) Schott et Endl., Cola 

acuminata (Beauv.) Schott et Endl.,Steruliaceae] adalah tanaman asli 

Afrika Barat dan dibudidayakan secara ekstensif di daerah tropis, terutama 

Nigeria, Brazil, dan Indonesia. Biji diperdagangkan dalam bentuk 

kotiledon berdaging dan kering, tanpa testa. Biji ini berwarna coklat-

merah, berbentuk cembung di satu sisi dan datar di sisi lain, panjangnya 
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hingga 5 cm dan berdiameter sekitar 2,5 cm. Kotiledon C. Acuminata 

umumnya lebih kecil dan terbagi atas 4 atau 6 segmen (Heinrich, 2010). 

Kola mengandung turunan xantin kafein disertai sejumlah kecil 

teobromin dan teofilin. Senyawa tanin dan fenolat termasuk katekin, 

epikatekin, kolatin, kolatein, kolanin, dan juga terdapat senyawa amin, 

seperti dimetilalamin, metilamin, etilamin dan isopentilamin, bersama 

tiamin dan vitamin B lainnya. Kafein merupakan stimulan ringan dan 

memiliki sifat diuretik; ekstrak kola juga sebagai astringen dan antidiare 

karena mengandung senyawa tanin. Ekstrak kola merupakan kandungan di 

banyak tonik untuk depresi dan kelelahan serta menstimulasi nafsu makan. 

Ekstrak kola bersifat aman, terlepas dari efek apapun akibat dosis tinggi 

kafein (Heinrich, 2010).  

Menurut Firna (2008), di Indonesia berdasarkan keputusan Kepala 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. HK. 00.05.23.3664, 

batas maksimum konsumsi kafein adalah 150 mg per hari dibagi dalam 

tiga kali konsumsi, atau dengan kata lain batas yang diizinkan adalah 50 

mg per satu kali konsumsi. Konsumsi kafein yang berlebihan atau lebih 

dari 400 mg kafein sehari atau setara dengan 6-7 gelas kopi dapat 

menyebabkan tubuh kehilangan vitamin B6 hingga 21 persen  

Kandungan kafein dalam satu cangkir kopi adalah sekitar 137 mg. 

Satu kaleng soft drink kola mengandung 46 mg kafein, satu cangkir teh 

mengandung sekitar 47 mg kafein, dan satu ons cokelat mengandung 20 

mg kafein 
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(Departemen Pertanian Amerika Serikat dalam Michels et al., 

2005). Kafein juga terdapat dalam berbagai minuman, makanan, obat-obat 

yang diresepkan, dan obat-obat yang dijual bebas (tabel II.8). 

Tabel II.8  
Sumber Kafein yang Umum 

 
Sumber Kafein Per Unit 

Kopi murni, kopi buatan  90-140 mg 
Kopi instan  66-100 mg 
Teh (daun atau kantung)  30-100 mg 
Kokoa  5-50 mg 
Kopi tanpa kafein  2-4 mg 
Coklat batangan atau ons cokelat masak’  25-35 mg 
Minuman ringan (8-12 oz)  25-50 mg 

Sumber : Michels et al., 2005  

II.6.2. Efek Kafein dan Farmakologi  

Kafein diminum secara teratur oleh banyak orang dan terdapat dalam 

minuman yang menyegarkan (teh, kopi, ‘coca cola’). Setelah minum kopi 

kerja kafein terjadi relatif cepat, setelah sekitar 30 menit akan mencapai 

maksimum dan akan hilang perlahan-lahan dalam waktu 2-3 jam 

(Mutschler, 2010).  

Setelah minum teh, efek dimulai tidak segera, tetapi kerja 

berlangsung lebih lama. Pada dosis biasa yaitu 50-200 mg, kafein terutama 

bekerja pada korteks serebri. Pada orang yang lelah, gejala kelelahan akan 

hilang dan kemampuan psikis akan meningkat. Orang yang tidak lelah tetapi 

segar, tidak akan dipengaruhi kemampuannya jika menggunakan kafein 

(Mutschler, 2010).  

Pada dosis yang lebih tinggi pusat vasomotor dan pusat pernapasan 

akan distimulasi oleh kafein. Akan tetapi tekanan darah tetap tidak naik, ini 
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terjadi karena pada saat bersamaan terjadi juga dilatasi pembuluh kulit, 

ginjal dan koronar, akibat kerjanya di sistem saraf perifer (Mutschler, 2010). 

Efek kafein yang menguntungkan pada sakit kepala vasomotorik 

disebabkan oleh konstriksi pembuluh darah otak dan turunnya tekanan 

liquor (tekanan cairan serebrospinal). Disamping itu kafein juga mempunyai 

efek pada metabolisme yaitu merangsang glikogenolisis dan lipolisis 

(Mutschler, 2010).  

Setelah pemberian secara oral, kafein diabsorpsi dengan cepat dan 

sempurna, dan dalam organisme sebagian akan mengalami demetilasidan 

oksidasi. Produk ekskresi utama dalam urin adalah monometilxantin dan 

dimetilxantin serta monometilurat, dimetil urat dan trimetilurat (Mutschler, 

2010). Pasien–pasien yang labil vegetataifnya pada dosis kafein yang 

rendah akan memberi reaksi dengan tidak dapat tidur, ketidaktenangan 

dalam jiwa, takikardia dan kadang-kadang diare. Sebaliknya pada pasien 

usia lanjut dan pada pasien hipertensi, kafein justru merangsang mulainya 

tidur, ini akibat pasokan darah ke otak diperbaiki karena kerja jantung yang 

meningkat. Walaupun demikian mekanisme sesungguhnya disini tidak 

diketahui. Dosis tinggi kafein menyebabkan yang bersangkutan tidak bisa 

diam, pikiran kacau dan tremor serta kadang-kadang gangguan ritme 

jantung. Keracunan sejati dengan kafein jarang terjadi (Mutschler, 2010). 

Kafein berkhasiat menstimulasi SSP, dengan efek menghilangkan 

rasa letih, lapar, dan mengantuk, juga daya konsentrasi dan kecepatan reaksi 

dipertinggi, prestasi otak dan suasana jiwa diperbaiki. Kerjanya terhadap 
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kulit otak lebih ringan dan singkat daripada amfetamin. Kafein juga berefek 

inotrop positif terhadap jantung (memperkuat daya kontraksi), vasodilatasi 

perifer, dan diuresis. Kafein bersifat menghambat enzim fosfodiesterase 

(Tjay, 2002).  

Penggunannya sebagai zat penyegar yang bila digunakan terlampau 

banyak (lebih dari 20 cangkir sehari) dapat bekerja adiktif. Minum kopi 

lebih dari 4-5 cangkir sehari meningkatkan kadar homosistein dalam darah 

dan dengan demikian juga risiko akan PJP. Bila dihentikan sekaligus dapat 

mengakibatkan sakit kepala sebagai gejala penarikan. Zat ini sering 

dikombinasikan dengan parasetamol dan asetosal guna memperkuat 

analgetisnya, juga dengan ergotamin guna memperlancar absorpsinya (Tjay, 

2002).  

Waktu paruh kafein, waktu yang diperlukan untuk tubuh untuk 

menghilangkan setengah hingga keseluruhan dari jumlah kafein, sangat 

bervariasi antar individu berdasarkan faktor-faktor seperti umur, fungsi hati, 

kehamilan, beberapa obat bersamaan, dan tingkat enzim dalam hati yang 

dibutuhkan untuk metabolisme kafein. Pada orang dewasa yang sehat, 

waktu paruh kafein sekitar 4-9 jam. Pada wanita menggunakan kontrasepsi 

oral, meningkat menjadi jam 5-10, dan pada wanita hamil waktu paruhnya 

adalah sekitar 9-11 jam (Tjay, 2002).  

Kafein dapat menumpuk pada individu dengan penyakit hati yang 

berat, meningkatkan waktu paruh sampai 96 jam. Pada bayi dan anak-anak 

muda, waktu paruh dapat lebih lama dibandingkan orang dewasa, waktu 
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paruh pada bayi baru lahir mungkin selama 30 jam. Faktor-faktor lain 

seperti merokok dapat mempersingkat waktu paruh kafein. Resorpsinya di 

usus baik, PP-nya ca 17%, plasma-t1/2-nya 3-5 jam. Dalam hati, zat ini 

diuraikan hampir tuntas dan dikeluarkan lewat urin. Efek sampingnya bila 

minum lebih dari 10 cangkir kopi dapat berupa debar jantung, gangguan 

lambung, tangan gemetar, gelisah, ingatan berkurang, dan sukar tidur. 

Sebaiknya jangan minum lebih dari 3-4 cangkir kopi sehari. Dosis pada rasa 

letih 1-3 dd 100-200 mg, sebagai adjuvans bersama analgetika 50 mg sekali, 

bersama ergotamin pada migrain 100 mg (Tjay, 2002). 

Kafein jika lama penggunaannya singkat, akan menimbulkan rasa 

kewaspadaan meningkat, perasaan letih ditekan, sementara untuk 

penggunaan yang lama (intensif) akan menimbulkan insomnia dan gelisah. 

Penggunaan kafein dalam jumlah besar akan berisiko untuk jantung dan 

saluran darah (Tjay, 2002). 

 

II.7. Pola Menstruasi 

II.7.1. Pengertian 

Menstruasi atau haid adalah perdarahan secara periodik dan siklik 

dari uterus, disertai pelepasan (deskuamasi) endokrin. Panjang siklus haid 

adalah antara tanggal mulainya haid yang lalu dan mulai haid berikutnya. 

Hari mulainya perdarahan disebut hari pertama siklus, karena jam 

mulainya haid tidak dipergitungkan dan tepatnya waktu keluar haid dari 



54 
 

ostium uteri eksternum tidak dapat diketahui, maka panjang siklus 

mengandung kesalahan ± 1 hari (Winkjosastro, 2007). 

Panjang siklus haid yang normal atau dianggap sebagai siklus haid 

yang klasik ialah 28 hari, tetapi variasinya cukup luas, bukan saja pada 

beberapa perempuan tetapi juga pada perempuan yang sama. Rata-rata 

panjang siklus haid pada gadis usia 12 tahun adalah 25,1 hari, pada 

perempuan usia 43 tahun panjang siklus haidnya 27,1 hari dan pada 

perempuan usia 55 tahun siklus haidnya adalah 51,9 hari. Panjang siklus 

haid yang biasa pada manusia antara 25-32 hari, dan sekitar 97% 

perempuan yang berovulasi siklus haidnya berkisar antara 18-42 hari. Jika 

siklusnya kurang atau lebih dari 42 hari dan tidak teratur, biasanya 

siklusnya tidak berovulasi (anovulatior) (Winkjosastro, 2007). 

Lama haid biasanya antara 3-5 hari, ada yag 1-2 hari diikuti darah 

sedikit-sedikit kemudian, dan ada yang sampai 7-8 hari. Pada umumnya 

lamanya 4-6 hari, tetapi antara 2-8 hari masih dianggap normal. Pada 

setiap perempuan biasanya lama haid itu tetap. Jumlah darah yang keluar 

rata-rata 33,2 ± 16 cc. Pada perempuan yang lebih tua biasanya darah yang 

keluar lebih banyak. Perempuan dengan enemia defisiensi besi jumlah 

darah haidnya juga lebih banyak (Winkjosastro, 2007). 

Kebanyakan perempuan tidak merasakan gejala-gejala pada waktu 

haid, tetapi sebagian kecil merasa berat di panggul atau merasa nyeri 

(dismenore). Usia gadis remaja pada waktu pertama kalinya mendapat haid 

bervariasi lebar, yaitu antara 10-16 tahun, tetapi rata-ratanya 12,5 tahun. 
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Statistik menunjukkan bahwa usia menarche dipengaruhi faktor keturunan, 

keadaan gizi dan kesehatan umum. 

 

II.7.2. Kelainan Siklus Menstruasi 

Bentuk-bentuk kelainan sebagai berikut: polimenorea, yaitu 

menstruasi yang sering terjadi dan abnormal. Oligomenorea, dimana siklus 

menstruasi melebihi 35 hari, jumlah perdarahan mungkin sama, penyebnya 

adalah gangguan hormonal (Scoot, 2002). 

Amenorra yaitu keterlambatan menstruasi lebih dari tiga bulan 

berturut-turut, menstruasi perempuan teratur setelah mencapai usia 18 

tahun (Manuaba, 2009). Ada beberapa bentuk amenorea yaitu amenorea 

primer dimana seorang perempuan tidak mengalami menstruasi sejak 

kecil, penyebabnya kelainan anatomis alat kelamin diantaranya tidak 

terbentuknya rahim, tidak ada liang vagina, atau gangguan hormonal. 

Amenorea fisiologis (normal) yaitu seorang perempuan sejak lahir sampai 

mencapai menarch, terjadi pada kehamilan dan menyusui sampai batas 

tertentu, dan setelah mati haid. Amenorea sekunder yaitu pernah 

mengalami menstruasi dan selanjutnya berhenti lebih dari tiga bulan, 

penyebabnya kemungkinan gangguan gizi dan metabolisme, gangguan 

hormonal, terdapat tumor alat kelamin, atau terdapat penyakit menahun 

(Manuaba, 2009). 

Gangguan lain seperti hipermenorea atau Menoragia merupakan 

perdarahan haid lebih banyak dari normal atau lebih lama dari normal 
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(lebih dari 8 hari), kadang disertai dengan bekuan darah sewaktu 

menstruasi. Hipomenorea merupakan perdarahan haid yang lebih pendek 

dan atau lebih kurang dari biasa. Kejadian ini dapat disebabkan oleh 

karena kesuburan endometrium kurang akibat dari kurang gizi, penyakit 

menahun maupun gangguan hormonal. Polimenorea atau Epimenoragia 

adalah siklus haid yang lebih memendek dari biasa yaitu kurang 21 hari, 

sedangkan jumlah perdarahan relatif sama atau lebih banyak dari biasa. 

Oligomenorea adalah siklus menstruasi memanjang lebih dari 35 hari, 

sedangkan jumlah perdarahan tetap sama (Sarwono, 2011). 

 

II.7.3. Keadaan Patologis Yang Berhubungan Dengan Menstruasi 

Gangguan ini dapat berupa ketegangan sebelum haid (premenstrual 

tension) terjadi keluhan yang mulai sekitar seminggu sebelum dan sesudah 

haid, Terjadi karena ketidakseimbangan estrogen dan progesterone 

menstruasi (Manuaba, 2009). 

Ketegangan sebelum haid ini terjadi pada perempuan umur sekitar 

30-40 tahun, dan pengobatannya tergantung pada keadaan dan 

memerlukan konsultasi dengan ahli. Bentuk gangguan sebelum menstruasi 

lainnya adalah mastodinia (mastalgia), yaitu terasa pembengkakan dan 

pembesaran payudara sebelum menstruasi. Hal ini disebabkan oleh 

peningkatan estrogen sehingga terjadi retensi air dan garam. Hal yang 

perlu diperhatikan kemugkinan adanya radang payudara atau tumor 

payudara, karena disarankan untuk melakukan pemeriksaan rutin. Keluhan 
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lain berkaitan dengan masa sebelum haid adalah rasa nyeri saat ovulasi 

(mittelscherz), ini terjadi karena pecahnya folikel Graff, dapat disertai 

perdarahan, lamanya sekitar beberapa jam sampai 2-3 hari (Manuaba, 

2009). 

 

II.7.4. Faktor-Faktor Penyebab Gangguan Menstruasi 

Faktor penyebab gangguan menstruasi secara fisiologis adalah 

berkaitan dengan umur yaitu terjadi sebelum pubertas atau dalam masa 

menopause, dalam kehamilan, dalam masa laktasi maupun gangguan pada 

aksis hipotalamus-hipofisis-ovarium, kelainan kongenital, gangguan 

sistem hormonal, penyakit-penyakit lain, ketidakstabilan emosi dan kurang 

zat makanan serta mempunyai nilai gizi lebih yang berkaitan dengan status 

sosial ekonomi dan pekerjaan (Rabe, 2002). 
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II.8. Kerangka Teori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan: 
 
   : Diteliti 
 
   : Tidak diteliti 
 
 
 

Gambar II.3 
Kerangka Teori 

 
Sumber: Masrizal (2007). 
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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

III.1. Kerangka Konsep 

 

Variabel Bebas   Variabel Terikat 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

Gambar III.1 Kerangka Konseptual  
 

 
III.2. Variabel Penelitian 

III.2.1. Variabel bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu konsumsi zat besi (Fe), 

konsumsi Vitamin C, konsumsi protein, konsumsi kafein, dan pola 

menstruasi. 

III.2.2. Variabel terikat 

Variabel terikat pada penelitian ini adalah kejadian anemia pada 

mahasiswa asrama kebidanan Aisyiyah Pontianak. 

 

Konsumsi Zat Besi (Fe) 

Kejadian Anemia 

Konsumsi vitamin C 

Konsumsi Protein 

Konsumsi Kafein  
 Kopi 
 Teh 
 
Pola menstruasi 
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III.3. Definisi Operasional 

Tabel III.1 Definisi Operasional 

Variabel Definisi Operasional Cara Ukur Alat ukur Hasil Ukur Skala 
Ukur 

Variabel Bebas 
Asupan zat 
besi 

Persentase kecukupan 
asupan zat besi dari 
makanan yang 
dikonsumsi, di hitung 
dari jumlah dan frekuensi 
konsumsi bahan 
makanan dibandinkan 
dengan Angka 
Kecukupan Gizi (AKG, 
2013) 

Wawancara 
Langsung  

Food 
Recall 
(2x24 jam) 1= AKG Cukup, > 26 

mg 
 
0= AKG Kurang, ≤ 
26 mg 
(AKG, 2013) 

Ordinal 

Asupan 
Vitamin C 

Persentase kecukupan 
asupan vitamin C dari 
makanan yang 
dikonsumsi, di hitung 
dari jumlah dan frekuensi 
konsumsi bahan 
makanan dibandinkan 
dengan Angka 
Kecukupan Gizi (AKG, 
2013) 

Wawancara 
Langsung 

Food 
Recall 
(2x24 jam) 1= AKG Cukup, ≥75 

mg 
 
0= AKG Kurang, <75 
mg 
(AKG, 2013) 

Ordinal 

Asupan 
Protein 

Persentase kecukupan 
asupan protein dari 
makanan yang 
dikonsumsi, di hitung 
dari jumlah dan frekuensi 
dibandinkan dengan 
Angka Kecukupan Gizi 
(AKG, 2013) 

Wawancara 
Langsung 

Food 
Recall 
(2x24 jam) 

1= AKG Cukup, ≥56 
mg 
 
0= AKG Kurang,<56 
mg 
(AKG, 2013) 

Ordinal 

Konsumsi 
Kafein 
 

Kebiasaan 
mengkonsumsi minuman 
yang mengandung zat-
zat yang dapat 
menghambat penyerapan 
zat besi yaitu kopi dan 
teh 
 

Wawancara 
Langsung 

kuesioner  1= Baik, jika tidak 
mengkonsumsi atau 
mengkonsum si ≤1-2 
jam sebelum/sesudah 
makan  
0= Buruk, jika 
mengkonsumsi >1-2 
jam sebelum/sesudah 
makan tiap hari 
(Yunita, 2011) 

Ordinal 

Pola 
Menstruasi 

Serangakaian proses 
menstruasi yang meliputi 
siklus, lama perdarahan 
dan dismenorea. Siklus 
normal berlangsung 21-
35 hari dan lama 
perdarahan normal 
berlangsung 4-6 hari 

Wawancara 
Langsung 

Kuesioner  1= Normal, jika 
siklus berlangsung 
21-35 hari dan lama 
perdarahan 
berlangsung 3-7 hari 
0= Tidak normal, jika 
siklus tidak teratur 
dan lama perdarahan 
> 8 hari (Lusa, 2010) 

Nominal 
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Variabel Terikat 
Kejadian 
Anemia 

Anemia merupakan suatu 
keadaan ketika jumlah 
sel darah merah atau 
konsentrasi pengangkut 
oksigen dalam darah 
(Hb) tidak mencukupi 
untuk kebutuhan 
fisiologis tubuh. 

Kadar Hb 
didapat dari 
pemeriksaan 
darah 

Pemeriksa
an kadar 
Hb dengan 
metode 
Cyanmeth 

1= Normal, Kadar Hb 
≥12 mg/dL) 
 
0= Anemia, Kadar 
Hb ≤12 mg/dL Ordinal 

III.4. Hipotesis 

Menurut Arikunto (2002), hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat 

sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang 

terkumpul. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hipotesis nol 

(Ha) yaitu :  

1. Ada hubungan konsumsi Fe dengan kejadian anemia pada Mahasiswa Asrama 

Kebidanan Aisyiyah Pontianak 

2. Ada hubungan konsumsi vitamin C dengan kejadian anemia pada Mahasiswa 

Asrama Kebidanan Aisyiyah Pontianak 

3. Ada hubungan konsumsi protein dengan kejadian anemia pada Mahasiswa 

Asrama Kebidanan Aisyiyah Pontianak 

4. Ada hubungan konsumsi kafein dengan kejadian anemia pada Mahasiswa 

Asrama Kebidanan Aisyiyah Pontianak 

5. Ada hubungan pola menstruasi dengan kejadian anemia pada Mahasiswa 

Asrama Kebidanan Aisyiyah Pontianak 
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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

IV.1. Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan 

pendekatan crossectional. Menurut Utari (2014) crossectional yaitu 

merancang penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan 

variabel, dimana pengukurannya dilakukan pada satu saat (serentak) atau 

bersamaan. Jenis penelitian ini mempelajari hubungan antara variabel 

bebas yaitu tingkat asupan zat besi (Fe), vitamin C, protein, kafein dan 

pola menstruasi dengan variabel terikat yaitu kejadian anemia pada 

mahasiswa Asrama Kebidanan Aisyiyah Pontianak 

 

IV.2. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada tanggal 17 April – 28 April 2017. Tempat 

penelitian di Asrama Kebidanan Aisyiyah Pontianak. 

 
IV.3. Populasi dan sampel 

IV.3.1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang 

sedang diteliti saat ini. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh penghuni 

pada Mahasiswa Asrama Kebidanan Aisyiyah Pontianak berjumlah 83 

mahasiswa tahun 2017 
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IV.3.2. Sampel 

Menurut Notoadmodjo (2012) Sampel adalah bagian dari jumlah 

karakteristik yang dimiliki populasi. Penentuan jumlah sampel pada 

penelitian yang akan dilakukan secara Simple Random Sampling, yaitu 

pengambilan sampel yang dilakukan dengan cara mengundi anggota 

populasi atau dengan tabel bilangan atau angka acak dengan rumus 

(Notoadmodjo, 2012). 

qpZNd
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n = Besar sampel 

N = Besar populasi=91 

Z = Nilai pada kurva normal untuk  = 0,05 dan Z = 1,96 

p = Estimasi proporsi dari hasil survei pendahuluan (angka kejadian) 

 = 70% (0,7) 
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d = Degree of precision (0,1) 
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16456,2
59848,111

n  

n = 51,557 

n= 52 Mahasiswa 

Selanjutnya sampel diambil berdasarkan proporsi area sampling 

dalam hal ini sampel diambil per kelas dengan rumus  

	 =
populasi	per	kelas

populasi	 x	Sampel	 

 

Kelas Rumus  
Kelas A 	 =

20
83	

x	52 

													= 12,53 
																					= 		13	orang 

Kelas B 	 	 =
21
83	

x	52 

													= 13,15 
																					= 		13	orang 

Kelas C 	 =
21
83	

x	52 

													= 13,15 
																					= 		13	orang 

Kelas D 	 	 =
21
83	

x	52 
													= 13,15 

																					= 		13	orang 
 

Sampel pada penelitian ini berjumlah 52 sampel. Syarat menjadi 

sampel atau responden penelitian dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Kriteria Inklusi 

a) Mahasiswa yang tinggal di Asrama Kebidanan Aisyiyah Pontianak 

b) Umur Mahasiswa saat melakukan penelitian 17-21 tahun 2017 
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c) Mahasiswa Asrama Kebidanan Aisyiyah Pontianak yang bersedia 

menjadi responden penelitian  

2. Kriteria Eksklusi  

a) Tidak bersedia menjadi responden penelitian  

b) Mengalami menstruasi pada saat pengukuran Hb darah 

c) Mengidap penyakit kronis dan akut 

IV.4. Teknik dan Instrument Pengumpulan Data 

Data yang diambil meliputi data primer dan data sekunder. Data 

primer yaitu menggunakan kuesioner identitas responden, kebiasaan 

konsumsi kafein (teh dan kopi) dan pola menstruasi kemudian Food Recall 

untuk asupan zat besi (Fe), vitamin C, protein dan pengambilan sampel 

darah untuk melihat kadar hemoglobin darah. Data Sekunder yaitu 

pengumpulan data geografis, serta riwayat kesehatan di profil Dinas 

Kesehatan Kota Pontianak. 

 

IV.5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

IV.5.1. Teknik Pengolahan Data 

Teknik Pengolahan data dilakukan sesuai dengan proses 

pengolahan data yang terdiri dari: 

1. Memeriksa data (editing). 

Setelah semua data dikumpulkan kemudian dilakukan proses 

editing. Kegiatan yang dilakukan adalah menjumlahkan/ menghitung 
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jumlah kuesioner yang telah diisi melihat kelengkapan data yang 

diinginkan. 

2. Memberikan koding (coding). 

Setelah data selesai dilakukan editing, maka proses koding 

dilakukan pula dengan memberikan tanda pada kuesioner dan 

mengelompokan hasil pengumpulan data sesuai dengan jenisnya secara 

terpisah, dengan tujuan untuk mempermudah dalam proses pengolahan 

data selanjutnya. 

3. Memberikan skor (scoring). 

Tahap ini yaitu pemberian penilaian untuk tiap instrument adalah 

untuk selanjutnya digunakan sebagai bahan penelitian. 

4. Meng-entry data (entering). 

Data yang diperoleh kemudian dilakukan pengolahan dengan 

menggunakan komputerisasi. 

 

 

5. Menyusun data (tabulating). 

Kegiatan selanjutnya adalah mengelompokan data sesuai dengan 

tujuan penelitian yang selanjutnya hasil data di masukan dalam tabel 

sesuai dengan kriteria untuk keperluan analisis.  

 

IV.5.2. Teknik Penyajian Data 

Data dalam penelitian ini disajikan dalam beberapa bentuk, yaitu: 
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1. Bentuk tabel 

Penyajian data dalam bentuk tabel dipilih untuk 

memudahkan pembacaan data sesuai dengan maksud dan tujuan 

penelitian. 

2. Bentuk teks atau narasi 

Penyajian data dalam bentuk teks atau narasi dilakukan 

untuk mendiskripsikan penjelasan dari data yang telah disajikan.   

 
IV.6. Teknik Analisis Data 

Setelah dilakukan pengumpulan data, langkah berikutnya adalah 

melakukan pengolahan data, dengan tujuan agar data yang diperoleh masih 

dalam bentuk lembaran-lembaran data dapat disusun agar lebih mudah 

dimanfaatkan dalam analisis untuk menjawab tujuan penelitian. Analisis 

data yang dilakukan menggunakan uji statistik dengan menggunakan 

program SPSS 17. Analisis data meliputi analisis bivariat. Analisis bivariat 

dilakukan untuk menguji hubungan (korelasi) antara asupan Zat Besi (Fe), 

Vitamin C dan Protein dengan kejadian anemia melalui uji Chi Square 

dengan tingkat kepercayaan 95% dan level signifikan 5%. Uji statistic 

dilakukan untuk melihat ada tidaknya hubungan antara dua variabel. 

Adapun rumus Chi Square : 

  X2 = ∑ (O – E)2 

    E 

Keterangan : 

X2= Chi Square 
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O  = Nilai pengamatan 

E = Nilai expected/yang diharapkan 

Untuk menentukan apakah terjadi hubungan yang signifikan antara 

variabel bebas dan variabel terikat digunakan uji chi square dengan tingkat 

signifikan p value=0,05 (taraf kepercayaan 95%). Dasar pengambilan 

keputusan dengan tingkat kepercayaan 95%, jika nilai sig p value ≥0,05 

maka hipotesis penelitian diterima; jika nilai sig p value <0,05 maka 

hipotesis penelitian ditolak. 

1. Jika nilai Prevalence Rate (PR) = 1 artinya tidak ada risiko antara 

variabel bebas dan variabel pengganggu dengan variabel terikat. 

2. Jika nilai Prevalence Rate (PR) < 1 artinya variabel bebas dan variabel 

pengganggu memiliki risiko kecil terhadap variabel terikat. 

3. Jika nilai Prevalence Rate (PR)> 1 artinya variabel bebas dan variabel 

pengganggu memiliki risiko besar terhadap variabel terikat  
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BAB V 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
 

V.1 Hasil  Penelitian 

V.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Penelitian yang dilakukan berlokasi di asrama Kebidanan 

Aisyiyah Pontianak yang berada di jalan Ampera No.9 Pontianak 

Kota – Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Asrama Kebidanan 

Aisyiyah Pontianak merupakan asrama khusus mahasiswi Akademi 

Kebidanan Aisyiyah Pontianak  yang berjumlah 83 mahasiswi. 

Adapun secara geografis terletak diantara: 

1. Sebelah Utara berbatasan dengan jl. Danau Sentarum 

2. Sebelah Barat berbatsan dengan jl.  Pal V- sui jawi 

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan jl. Kotabaru 

4. Sebelah timur berbatasan dengan Desa  Sui Kakap 

Adapun Visi dan Misi dari akbid Aisyiyah yaitu: 

Visi : Menghasilkan bidan profesional, kompetitif dan unggul dengan 

berpegang pada kaidah Qur’ani dan Hadist Tahun 2016 

Misi: 

a. Menghasilkan tenaga Profesi Bidan yang mampu dan cakap 

menyelesaikan masalah kebidanan, serta dapat berkompetisi di Era 

Globalisasi dengan tetap menjunjung tinggi akhlak yang mulia  

b. Menyelenggarakan Pendidikan dan Pembelajaran yang berbasis 

kompetensi, evidence based dan berorientasi pada pengembangan 
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kreatifitas etika dan prilaku profesional serta sesuai dengan 

perkembangan paradigma kebidanan terbaru dan IPTEKES 

c. Membangun budaya riset guna memecahkan masalah khususnya 

kebidanan 

d. Meningkatkan pengabdian kepada masyarakat melalui pelayanan 

kebidanan 

e. Membina civitas akademika hubungannya dengan lingkungan 

berdasarkan pertimbangan nilai dan moral 

f. Menyelenggarakan pelayanan prima dilandasi keimanan, kejujuran, 

keikhlasan dan pandangan kesetaraan bagi semua orang 

      Sampai saat ini jumlah tenaga pengajar (Dosen) berjumlah 29 

orang dengan jumlah mahasiswa Akbid Aisyiyah Pontianak pada 

Tahun 2016-2017 berjumlah 317 orang  

V.1.2 Proses Penelitian 

       Data populasi penelitian didapatkan dari pengurus Asrama 

Kebidanan Aisyiyah  Pontianak. Penelitian dimulai dengan 

memasukan surat izin kepada Asrama Kebidanan Aisyiyah 

Pontianak. Selanjutnya peneliti bersepakat dengan pihak pengurus 

Asrama Kebidanan Aisyiyah Pontianak untuk mencari waktu yang 

tepat untuk dilakukan penelitian. Pengambilan sampel penelitian 

dengan teknik simple random sampling dari 83 responden 

didapatkan sebanyak 52 responden. 
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       Proses pengumpulan data dari responden terdiri 4 kelompok, 

setiap kelompok terdiri 13 responden pada hari yang berbeda-beda. 

Setelah itu peneliti membagikan form pernyataan bersedia menjadi 

responden dan memberikan kuesioner biodata diri, pola menstruasi 

dan kebiasaan sebelum atau sesudah makan. Selanjutnya enumerator 

bertanya dan mencatat pada form food recall tentang asupan 

makanan yang dimakan responden beberapa jam belakangan atau 

lebih dikenal dengan sebutan food recall 2 x 24 jam. Setelah food 

recall selesai di isi, selanjutnya mengecekkan Hb darah dengan 

menggunakan alat pengukuran Hb darah.  

      Setelah semua kuesioner yang sudah diisi terkumpul, selanjutnya 

dilakukan pengolahan data mulai dari editing, coding, scoring, entry 

dan tabulating dan selanjutnya dilakukan analisis secara Univariat 

dan Bivariat menggunakan komputer beraplikasi.Urutan kegiatan 

penelitian dapat dilihat pada gambar V.I 
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Persiapan 

Pelaksanaan 

Alat Pengumpulan Data 

Penyerahan Surat Izin Penelitian 

Pengambilan Sampel Penelitian 

Gambar V.1. Proses Penelitian 

Analisis Data 

1. Editing 
2. Coding 
3. Scoring 
4. Entry 
5. Tabulating  

Penghuni Asrama Kebidanan Pontianak yang 
Berjumlah 83 Orang 

Penghuni Asrama Kebidanan Pontianak 
19-29 Tahun 52 Orang 

Karakteristik Inklusi 
 

1. Mahasiswa yang tinggal di 
Asrama Kebidanan Aisyiyah 
Pontianak 

2. Berumur 17-21 tahun per April 
2017 

3. Bersedia menjadi responden 
penelitian  

Penghuni Asrama Kebidanan Pontianak 
Berjumlah 52 Orang 

Kelas  A 13 Sampel 

1. Analisis Univariat 
2. Analisis Bivariat 

Kelas B 13 Sampel 

13 Sampel 

13 Sampel 

Kelas C 

Kelas D 
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V.1.3 Karakteristik Responden  

1. Umur  

Tabel V.1 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Mahasiswi 

Asrama Kebidanan Aisyiyah Pontianak 2017 
 

Variabel  Mean   Median  Minimum  Maksimum  SD 
Umur  18,9 19 17 21 0,955 

(18,64-
19,17) 

 

Berdasarkan tabel V.1, menunjukan bahwa rata-rata (mean)  

responden berumur 18,9 tahun , nilai tengah (median) 19 tahun , 

umur termuda 17 tahun dan tertua 21 tahun dengan nilai standar 

deviasi 0,955 (18,64-19,17).  

Tabel V.2 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Umur Mahasiswi 

Asrama Kebidanan Aisyiyah Pontianak 2017 
 

No Umur Frekuensi % 
1 17 1 1,9 
2 18 20 38,5 
3 19 17 32,7 
4 20 11 21,2 
5 21 3 5,8 

Total 52 100 
  Sumber : Data Primer, 2017  

       Tabel V.1. menunjukan bahwa responden yang paling banyak 

berada pada usia 18 tahun yaitu 20 orang (38,5 %) dan yang paling 

sedikit pada usia 17 tahun yaitu 1 orang (1,9 %). 
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2. Kelas  

Tabel V.3 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kelas Mahasiswi 

Asrama Kebidanan Aisyiyah Pontianak 2017 
 

No Kelas Responden  Frekuensi % 
1 Kelas A 13 25 
2 Kelas B 13 25 
3 Kelas C 13 25 
4 Kelas D 13 25 
 Total 52 100 

Sumber : Data Primer, 2017 

Berdasarkan tabel V.3, menunjukan bahwa dari 52 responden 

diperoleh berdasarkan proporsi area sampling, jadi  sampel per 

kelas diperoleh dengan jumlah yang sama sebesar 13 orang (25 %).  

V.1.4 Analisis Univariat 

1. Asupan Zat Besi (Fe)  

Tabel V.4 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Asupan Zat Besi 

Mahasiswi Asrama Kebidanan Aisyiyah Pontianak 2017 
 

Variabel  Mean   Median  Minimum  Maksimum  SD 
Zat besi  6,8798 4,5750 2,30 56,25 8,74646 

(4,4448-
9,3148) 

 

Berdasarkan tabel V.4, menunjukan bahwa rata-rata (mean)  

responden berumur 6,8798 mg , nilai tengah (median) 4,5750 , 

asupan zat besi terendah  2,30 mg dan tertinggi 56,25 mg dengan 

nilai standar deviasi 8,74646 (4,4448-9,3148) 
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Tabel V.5 
 Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Asupan Fe pada 

Mahasiswi Asrama Kebidanan Aisyiyah Pontianak 2017 
 

No  Asupan Zat Besi (Fe)  Frekuensi  % 
1 Kurang  44 84,6 
2 Cukup  8 15,4 

Total  52 100 
 Sumber : Data Primer, 2017 
 
      Tabel V.5. menunjukan bahwa responden yang asupan zat besi 

(Fe) nya kurang  cenderung lebih banyak  yaitu 44 orang (84,6%) 

dibandingkan responden yang asupan zat gizinya cukup yaitu  8 

orang (15,4 %).  

 
2. Asupan Vitamin C 

 
Tabel V.6 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Asupan Vitamin C 
Mahasiswi Asrama Kebidanan Aisyiyah Pontianak 2017 

 
Variabel  Mean   Median  Minimum  Maksimum  SD 
Vitamin 

C 
11,0077 7,3250 1,35 81,55 13,50936 

(7,2467-
14,7687) 

 
Berdasarkan tabel V.6 , menunjukan bahwa rata-rata (mean)  

asupan vitamin C responden 11,0077 mg, nilai tengah 

(median)7,3250, asupan zat besi terendah  1,35 mg dan tertinggi 

81,55 mg dengan nilai standar deviasi 13,50936 (7,2467-14,7687).  
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Tabel V.7 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Asupan Vitamin C 

pada Mahasiswi Asrama Kebidanan Aisyiyah  
Pontianak 2017 
 

No  Asupan Vitamin C  Frekuensi  % 
1 Kurang 45 86,5 
2 Cukup  7 13,5 

Total  52 100 
   Sumber : Data Primer, 2017 
 

      Tabel V.7. menunjukan bahwa responden yang asupan vitamin 

C kurang cenderung lebih banyak yaitu 45 orang (986,5 %) 

dibandingkan responden yang asupan vitamin C cukup yaitu (13,5 

% ) 

3. Asupan Protein  

Tabel V.8 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Asupan Protein 

Mahasiswi Asrama Kebidanan Aisyiyah Pontianak 2017 
 

Variabel  Mean   Median  Minimum  Maksimum  SD 
Protein  53,4163 52,5750 29,90 90.10 13,11836 

(49,7642-
57,06850 

 
 

Berdasarkan tabel V.8, menunjukan bahwa rata-rata (mean)  asupan 

protein responden 53,4163 mg, nilai tengah (median)52,5750 , 

asupan protein terendah  29,90 mg dan tertinggi 90,10 mg dengan 

nilai standar deviasi 13,11836 (49,7642-57,06850). 
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Tabel V.9 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Asupan Protein pada 

Mahasiswi Asrama Kebidanan Aisyiyah  
Pontianak 2017 

No  Asupan Protein  Frekuensi  % 
1 Kurang  29 55,8 
2 Cukup  23 44,2 

Total  52 100 
  Sumber : Data Primer, 2017 
 

      Tabel V.9. menunjukan bahwa responden yang asupan 

proteinnya kurang cenderung lebih banyak yaitu 29 orang (55,8%) 

dibandingkan responden yang asupan proteinnya kurang yaitu 23 

orang (44,2 %) 

 

4. Konsumsi Kafein  

Tabel V.10 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Konsumsi Kafein 

Pada Mahasiswi Asrama Kebidanan Aisyiyah  
Pontianak 2017  

No  Konsumsi Kafein  Frekuensi  % 
1 Buruk  19 36,5 
2 Baik   33 63,5 

Total  52 100 
  Sumber : Data Primer, 2017 

       Tabel V.10. menunjukan bahwa responden yang pola konsumsi 

kafeinnya baik cenderung lebih banyak yaitu 33 orang (63,5%) 

dibandingkan responden yang pola konsumsi kafeinnya buruk yaitu 

19 orang (36,4 %) 
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5. Pola Menstruasi  

Tabel V.11 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Pola Menstruasi Pada 

Mahasiswi Asrama Kebidanan Aisyiyah 
 Pontianak 2017 

 
No  Pola Menstruasi  Frekuensi  % 
1 Tidak Normal 30 57,7 
2 Normal  22 42,3 

Total  52 100 
Sumber : Data Primer, 2017 
 
      Tabel V.11. menunjukan bahwa responden yang pola 

menstruasinya tidak normal cenderung lebih banyak, yaitu 30 

orang (57,7 %)  dibandingkan responden yang pola menstruasinya 

normal yaitu 22 orang (42,3 %). 

 

6. Kadar Hemoglobin (Hb) 

Tabel V.12 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kadar Hb Mahasiswi 

Asrama Kebidanan Aisyiyah Pontianak 2017 
Variabel  Mean   Median  Minimum  Maksimum  SD 
Kadar 

Hb 
10,9387 11,000 5,70 16,20 1,75599 

(10,4498-
11,4275) 

 

Berdasarkan tabel V.12, menunjukan bahwa rata-rata (mean) kadar 

Hb responden 10,9387 gr/dl, nilai tengah (median) 11,00 gr/dl, Hb 

terendah  5,70 gr/dl dan tertinggi 16,20 mg/dl dengan nilai standar 

deviasi 1,75599 (10,4498-11,4275). 

Tabel V.13 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kadar Hemoglobin 

(Hb) Pada Mahasiswi Asrama Kebidanan Aisyiyah  
Pontianak 2017 
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No  Kadar Hb Frekuensi  % 
1 Anemia 39 75 
2 Normal  13 25 

Total  52 100 
Sumber : Data Primer, 2017 
 
      Tabel V.13. menunjukan bahwa responden yang menderita 

anemia  cenderung lebih banyak yaitu 39 orang (75%)  

dibandingkan dengan responden yang tidak anemia yaitu 13 orang 

(25 %).  

Tabel V.14 

Analisis Per Item Pola Menstruasi 

No Pertanyaan Ya Tidak 
f % f % 

1 Apakah anda sedang mengalami 
haid ? 

15 28,8 37 71,2 

2 Berapa lama siklus haid anda 
(dihitung dari anda mendapat haid 
sampai haid berikutnya)? 
0. Ya , jika <21 hari  
1. Tidak, jika 21-35 hari  

30 57,7 22 42,3 

3 Berapa lama mendapat haid dalam 
1 x siklus haid ? 

0. Ya ,jika < 7 hari 
1. Tidak , jika 3-7 hari  

7 13,5 45 86,5 

4 Apakah anda mengalami infeksi 
malaria, HIV atau cacing tambang 
dalam 3 bulan terakhir? 

0 0 52 100 

5 Jika Y, Infeksi apa? 0 0 52 100 
6 Apakah anda memiliki riwayat 

perdarahan (kecelakaan, 
pembedahan, hemoroid, ulkus 
peptikum ) akut atau kronik 3 bulan 
terakhir 

0 0 52 100 

7 Jika Ya, mengalami riwayat 
perdarahan apa ? 

0 0 52 100 

Sumber : Data Primer 2017  
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Tabel diatas menunjukan bahwa responden yang mengalami haid 

sebanyak 15 orang (28,8 %), siklus haid <21 hari sebanyak 30 

orang (57,7 %),  lama mendapat haid dalam 1 x siklus 3-7 hari 

sebesar 45 orang (86,6 %), tidak mengalami infeksi malaria , HIV 

atau cacing tambang 3 bulan terakhir 100 % responden menjawab 

tidak, dan memiliki riwayat perdarahan (kecelakaan, pembedahan, 

hemoroid, ulkus peptikum ) akut atau kronik 3 bulan terakhir 100 

% responden menjawab tidak.  

 

V.1.5 Analisis Bivariat  

1. Hubungan Antara Asupan Zat Besi (Fe) dengan Kejadian 

Anemia  

Tabel V.15.  
Hubungan Antara Asupan Zat Besi (Fe) dengan Kejadian Anemia 

Pada Mahasiswi Asrama Kebidanan Aisyiyah 
 

Asupan 
Zat Besi 

(Fe) 
 

Kejadian Anemia Total PR (CI 
95 %) 

P  
Value Anemia Normal 

n % N % N % 
Kurang 36 81,8 8 18,2 44 100 2,182 

(0,882-
5,395) 

0,017 
Cukup 3 37,5 5 62,5 8 100 
Total  39 75 13 25 52 100 

                      Sumber : Data Primer,2017 

    Tabel V.15. menunujukan bahwa proporsi kejadian anemia pada 

responden yang asupan zat besinya kurang sebanyak 36 (81,8%), 

sedangkan responden yang asupan zat besinya cukup dan  sebanyak 

3 (37,5%). Sedangkan proporsi responden yang tidak anemia 
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cenderung asupan zat besi cukup sebesar 62,5 % lebih besar 

dibandingkan yang kurang sebesar 18,2 %. 

   Hasil uji statistik diperoleh nilai P value sebesar 0,017 , nilai P < 

0,05 , yang artinya bahwa ada hubungan yang bermakna antara 

asupan zat besi (Fe) dengan kejadian anemia pada mahasiswi. Hasil 

analisis diperoleh nilai PR = 2,182 dengan rentang CI (0,882-5,395), 

artinya responden yang asupan zat besinya kurang berpeluang 2,182 

kali untuk menderita anemia dibandingkan responden yang asupan 

zat besinya cukup.  

2. Hubungan Asupan Vitamin C dengan Kejadian Anemia 

Tabel V.16 
Hubungan Asupan Vitamin C dengan Kejadian Anemia pada 

Mahasiswi Asrama Kebidanan Aisyiyah Pontianak 2017 
 

Asupan 
Vitamin C 

Kejadian Anemia Total PR  
(CI 95 

%) 

P  
Value Anemia Normal 

n % N % N % 
Kurang 37 82,2 8 17,8 45 100 2,878 

(0,885-
9,357) 

0,008 
Cukup 2 28,6 5 71,4 7 100 
Total  39 75 13 25 52 100 

                      Sumber : Data Primer,2017 

       Tabel V.16 menunjukan bahwa proporsi kejadian anemia pada 

responden yang asupan vitamin C kurang sebanyak 37 orang  (82,2 

%), sedangkan responden yang asupan vitamin C cukup sebanyak 2 

orang (28,6 %). Sedangkan proporsi responden yang tidak anemia 

cenderung vitamin C cukup sebesar 71,4  % lebih besar 

dibandingkan yang kurang sebesar 17,8 %.  
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      Hasil uji statistik diperoleh nilai P value sebesar 0,008 , nilai P < 

α=0,05, artinya  ada hubungan yang bermakna antara asupan vitamin 

C dengan kejadian anemia pada mahasiswi. Hasil analisis diperoleh 

nilai  PR= 2,878, dengan rentang CI =0,885-9,357, artinya bahwa 

responden yang asupan vitamin C kurang berpeluang 2,878 kali 

untuk menderita anemia dibandingkan responden yang asupan 

vitamin C cukup.  

 

3. Hubungan Asupan Protein dengan Kejadian Anemia  
 
 

Tabel V.17 
Hubungan Asupan Protein dengan Kejadian Anemia pada Mahasiswi 

Asrama Kebidanan Aisyiyah Pontianak 2017 
 

Asupan 
Protein  

Kejadian Anemia Total PR 
 (CI 95 

%) 

P  
Value Anemia Normal 

n % N % N % 
Kurang 26 89,7 3 10,3 29 100 1,586 

(1,086-
2,318) 

0,016 
Cukup 13 56,5 10 43,5 23 100 
Total  39 75 13 25 52 100 

                      Sumber : Data Primer,2017 

      Tabel V.17 menunjukan bahwa proporsi kejadian anemia pada 

responden yang asupan proteinnya kurang sebanyak 26 (89,7%), 

sedangkan proporsi responden yang asupan proteinnya cukup 

sebanyak 13 (56,5 %). Sedangkan  proporsi responden yang tidak 

anemia cenderung asupan protein cukup sebesar 43,5 % lebih besar 

dibandingkan yang kurang sebesar 10,3 %. 
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      Hasil uji statistik diperoleh nilai P value sebesar 0,016  (α< 

0,05), yang artinya bahwa ada hubungan yang bermakna antara 

asupan protein dengan kejadian anemia pada mahasiswi. Hasil 

analisis diperoleh nilai PR= 1,568 dengan rentang CI= (1,086-

2,318), responden yang asupan proteinnya kurang berpeluang 1,568 

kali mengalami anemia dibandingkan dengan responden yang asupan 

proteinnya cukup. 

 

4. Hubungan Antara Pola Menstruasi dengan Kejadian Anemia 

Tabel V.18 
Hubungan Pola Menstruasi dengan Kejadian Anemia pada Mahasiswi 

Asrama Kebidanan Aisyiyah Pontianak 2017 
 

Pola 
Menstruasi  

Kejadian Anemia Total PR 
 (CI 95 

%) 

P  
Value Anemia Tidak 

Anemia 
N % N % N % 

Tidak 
normal  

26 86,7 4 14,3 30 100 1,467 
(1,008-
2,134) 

0,052 

Normal  13 59,1 9 40,9 22 100 
Total 39 75 13 25 52 100 

                      Sumber : Data Primer,2017 

      Tabel V.18 menunjukan bahwa proporsi kejadian anemia pada 

responden pola menstruasinya tidak normal sebanyak 26 orang 

(86,7%) sedangkan responden yang pola menstruasinya  normal 

sebanyak 13orang  (59,1 %) . sedangkan proporsi responden yang 

tidak anemia cenderung pola menstruasi normal sebesar 40,9 % lebih 

besar dibandingkan yang kurang sebesar 14,3 %.  
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      Hasil uji statistik diperoleh nilai P value sebesar 0,052 , nilai P > 

<α=0,05, artinya bahwa tidak terdapat hubungan yang bermakna 

antara pola menstruasi dengan kejadian anemia pada mahasiswi. Hasil 

analisis diperoleh nilai PR= 1,467 dengan rentang CI=(1,008-2,134), 

artinya bahwa responden yang pola menstruasinya tidak normal 

berpeluang 1,467 kali untuk menderita anemia dibandingkan dengan 

responden yang pola menstruasinya normal.  

 

5. Hubungan Antara Konsumsi Kafein dengan Kejadian Anemia  
 
 

Tabel V.19 
Hubungan Konsumsi Kafein dengan Kejadian Anemia pada 

Mahasiswi Asrama Kebidanan Aisyiyah Pontianak 2017 
 

Konsumsi 
Kafein   

Kejadian Anemia Total PR 
 (CI 95 

%) 

P  
Value Anemia Tidak 

Anemia 
N % N % N % 

Buruk  17 89,5 2 10,5 19 100 1.342 
(1,008-
1,787) 

0,099 
Baik  22 66,7 11 33,3 35 100 
Total 39 75 13 25 52 100 

Sumber : Data Primer,2017 
 

    Dari tabel V.19 diperoleh bahwa proporsi  responden yang 

menderita anemia dengan konsumsi kafeinnya buruk sebesar 89,5 % 

,sedangkan responden yang konsumsi kafeinnya baik sebesar 66,7%. 

Sedangkan proporsi responden yang tidak anemia cenderung 

konsumsi kafein baik sebesar 33,3 %  lebih besar dibandingkan yang 

kurang sebesar 10,5  %. 
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       Hasil uji statistik diperoleh nilai P value sebesar 0,099 , nilai P > 

α=0,05 , artinya tidak ada hubungan yang bermakna antara konsumsi 

kafein dengan kejadian anemia pada mahasiswi. Hasil analisis 

diperoleh nilai PR=1,342 dengan rentang CI=(1,008-1,787. Artinya 

bahwa responden yang konsumsi kafeinnya buruk berpeluang 1,342 

kali untuk menderita anemia dibandingkan dengan responden yang 

konsumsi kafeinnya baik.  

 

V.2 Pembahasan 

V.2.1 Kejadian Anemia 

Hasil penelitian menunjukan bahwa responden yang 

menderita anemia  cenderung lebih banyak yaitu 39 orang (75%)  

dibandingkan dengan responden yang tidak anemia yaitu 13 orang 

(25 %) 

Menurut data hasil Riskesdas tahun 2013, prevalensi 

anemia di Indonesia yaitu 21,7% dengan penderita anemia berumur 

5-14 tahun sebesar 26,4% dan 18,4% penderita berumur 15-24 

tahun (Kemenkes RI, 2014). Secara umum tingginya prevalensi 

anemia disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya rendahnya 

asupan zat besi dan zat gizi lainnya seperti vitamin A, vitamin C, 

folat, riboplafin dan B12 (Briawan, 2014). 

Berdasarkan pengelompokan umur, didapatkan bahwa 

anemia pada balita 12-59 bulan) cukup tinggi, yaitu 28,1% dan 
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cenderung menurun pada kelompok umur anak sekolah (5-14 

tahun) yaitu 26,4%, tetapi cenderung meningkat kembali pada 

kelompok umur yang lebih tinggi seperti remaja sampai dewasa 

muda (15-34 tahun) yaitu 35,3%. Berdasarkan jenis kelamin 

didapatkan bahwa proporsi anemia pada perempuan lebih tinggi 

dibandingkan pada laki-laki, yaitu 23,9% untuk perempuan dan 

18,4% untuk laki-laki. 

Anemia merupakan salah satu masalah kesehatan di seluruh 

dunia terutama negara berkembang yang diperkirakan 30% 

penduduk dunia menderita anemia. Anemia banyak terjadi pada 

masyarakat terutama pada remaja dan ibu hamil. Jika perempuan 

mengalami anemia akan sangat berbahaya pada waktu hamil dan 

melahirkan. Perempuan yang menderita anemia akan berpotensi 

melahirkan bayi dengan berat badan rendah (Rajab, 2009). Anemia 

pada remaja dapat menyebabkan keterlambatan pertumbuhan fisik, 

gangguan perilaku serta emosional (Sayoga, 2006). 

Anemia merupakan kelanjutan dampak kekurangan zat gizi 

makro yaitu karbohidrat, protein, lemak dan kurang zat gizi mikro 

yaitu vitamin dan mineral. Dampak anemia pada remaja putri yaitu 

pertumbuhan terhambat, tubuh pada masa pertumbuhan mudah 

terinfeksi, mengakibatkan kebugaran/kesegaran tubuh berkurang, 

semangat belajar atau prestasi menurun. Dampak rendahnya status 

besi (Fe) dapat mengakibatkan anemia dengan gejala pucat, 
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lesu/lelah, sesak nafas dan kurang nafsu makan serta gangguan 

pertumbuhan (Barasi, 2009). 

V.2.2 Hubungan Asupan Fe dengan Kejadian Anemia 

Hasil  penelitian menunjukan bahwa proporsi responden 

dengan asupan Fe kurang cenderung lebih banyak (84,6 %) 

dibandingkan responden dengan asupan Fe cukup (15,4 %). 

Responden yang berstatus anemia lebih banyak pada responden 

dengan asupan zat besi (Fe) kurang (81,6%) dari pada responden 

dengan asupan zat besi (Fe) cukup (37,5%). Sedangkan proporsi 

responden yang tidak anemia cenderung asupan zat besi cukup 

sebesar 62,5 % lebih besar dibandingkan yang kurang sebesar 18,2 

%. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara 

jumlah asupan Fe dengan kejadian anemia pada mahasiswi dengan 

p value 0,017 >0,05 dengan nilai PR =2,182 dan rentang CI 

=(0,882-5,395) artinya bahwa responden yang asupan zat besi (Fe) 

kurang berpeluang 2,182 kali untuk menderita anemia 

dibandingkan responden yang asupan zat besi (Fe) kurang.  

Penelitian ini sejalan dengan Soedijanto (2015), menyatakan 

bahwa ada hubungan antara asupan zat besi dengan kejadian 

anemia dengan nilai P value= 0,047. Penelitian yang dilakukan 

Budiman (2016) yang menyatakan ada hubungan antara konsumsi 

zat besi dengan kejadian anemia gizi besi dengan nilai p value  = 

0,029.  
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Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Prawirohardjo 

(2007) yang menyebutkan bahwa kekurangan mineral mikro zat 

besi (Fe) dapat menyebabkan anemia karena kurang masuknya 

unsur besi dalam makanan yang dikonsumsi, karena gangguan 

absorbsi, atau banyaknya zat besi yang keluar dari badan, misalnya 

pada perdarahan. 

Zat besi adalah salah satu mineral mikro yang penting dalam 

proses pembentukan sel darah merah. Secara alamiah zat besi 

diperoleh dari makanan. Kekurangan zat besi dalam menu makanan 

sehari-hari dapat menimbulkan penyakit anemia gizi atau yang 

dikenal masyarakat sebagai penyakit kurang darah (Citra, 2012) 

Menurut Citra (2012) fungsi utama zat besi bagi tubuh 

adalah untuk membawa (sebagai carrier) oksigen dan 

karbondioksida dan untuk pembentukan darah. Fungsi lainnya 

antara lain sebagai bagian dari enzim, produksi antibodi, dan untuk 

detoksifikasi zat racun dalam hati. Kekurangan pasokan zat gizi 

besi (Fe) yang merupakan inti molekul hemoglobin sebagai unsur 

utama sel darah merah. Akibat anemia gizi besi terjadi pengecilan 

ukuran hemoglobin, kandungan hemoglobin rendah, serta 

pengurangan jumlah sel darah merah. Anemia zat besi biasanya 

ditandai dengan menurunnya kadar Hb total di bawah nilai normal 

(hipokromia) dan ukuran sel darah merah lebih kecil dari normal 
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(mikrositosis). Tanda-tanda ini biasanya akan menggangu 

metabolisme energi yang dapat menurunkan produktivitas. 

Kekurangan zat besi akan menghambat pembentukan 

hemoglobin yang berakibat pada terhambatnya pembentukan sel 

darah merah. Hal ini dikarenakan responden dengan asupan tablet 

besi kurang dengan asupan makan yang banyak mengandung zat 

besi, jadi kebutuhan zat besinya tercukupi melalui asupan makanan 

, zat besi diperlukan sebagai katalisis dan konversi betakaroten 

menjadi vitamin, Fe juga diperlukan dalam proses penghilangan 

lipida dari darah, untuk memproduksi antibody, jika enzim ini 

berkurang jumlahnya maka jumlah Hb menurun. 

Berdasarkan hasil penelitian makanan yang sering 

dikonsumsi responden berupa makanan olahan yang dikelola oleh 

rumah makan seperti bayam, hati ayam, tempe, tahu dan minuman 

seperti jus alpukat.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

kekurangan asupan zat besi (Fe) dapat mempengaruhi kejadian 

anemia. Semakin rendah zat gizi seseorang maka semakin 

berpeluang untuk menderita anemia. Dengan demikian untuk 

mencegah kejadian anemia, disarankan untuk mengkonsumsi 

makanan nabati berupa sayur-sayuran yang mengandung zat besi. 

Seperti Daging, ikan, unggas, dan hasil olahan darah Sayuran, biji-

bijian, umbi-umbian dan kacang-kacangan. 
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V.2.3 Hubungan Asupan Vitamin C dengan Kejadian Anemia 

       Hasil penelitian menunjukan bahwa proporsi responden dengan 

asupan Vitamin C kurang lebih banyak (86,5 %) daripada responden 

dengan asupan Vitamin C  cukup (13,5 %). Responden yang 

berstatus anemia lebih banyak pada responden dengan asupan 

vitamin C kurang (82,2 %) dari pada responden dengan asupan 

vitamin C cukup (28,6 %). Sedangkan proporsi responden yang tidak 

anemia cenderung vitamin C cukup sebesar 71,4  % lebih besar 

dibandingkan yang kurang sebesar 17,8 %. Hasil uji statistik 

diperoleh nilai P value=0,008, artinya bahwa ada hubungan yang 

bermakna antara asupan vitamin C dengan kejadian anemia pada 

mahasiswi. Dengan nilai PR= 2,878 dan rentang CI= (0,085-9,357), 

artinya responden yang asupan vitamin C kurang berpeluang 2,878 

kali untuk mengalami anemia daripada responden yang asupan 

vitamin C cukup.  

       Penelitian ini sejalan dengan Pradanti (2015) yang menyatakan 

bahwa ada hubungan yang bermakna antara asupan vitamin C 

dengan kejadian anemia dengan nilai p value =0,000. 

Purwitaningtyas (2011) ada hubungan antara asupan vitamin C  

dengan kejadian anemia pada remaja putri  Di SMA N 2 Semarang 

(p=0,031) 

Vitamin C adalah kristal putih yang mudah larut dalam air. 

Dalam keadaan kering vitamin C cukup stabil, tetapi dalam 
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keadaan larut, vitamin C mudah rusak karena bersentuhan dengan 

udara (oksidasi) terutama bila terkena panas. Oksidasi dipercepat 

dengan kehadiran tembaga dan besi. Vitamin C tidak stabil dalam 

larutan alkali, tetapi cukup stabil di larutan asam. Vitamin C adalah 

vitamin yang paling labil (Almatsier, 2001). 

Menurut Febry (2013) Vitamin C membantu penyerapan 

Zat Besi (Fe) dapat membantu mencegah anemia. Vitamin C 

umumnya terdapat pada pangan nabati sayur dan buah terutama 

yang asam seperti jeruk, nanas, rambutan, pepaya, gandaria, dan 

tomat. Kekurangan vitamin C mengakibatkan terjadinya anemia 

(Almatsier, 2009). 

Vitamin C diperlukan pada pembentukan zat kolagen oleh 

fibroblast hingga merupakan bagian dalam pembentukan zat 

intersel. Keadaan kekurangan vitamin C akan mengganggu 

integrasi dinding kapiler. Vitamin C diperlukan juga pada proses 

pematangan eritrosit dan pada pembentukan tulang dan dentin. 

Vitamin C mempunyai peranan penting pada respirasi jaringan 

(Pudjiadi, 2000). Vitamin C dapat meningkatkan kadar Hb pada 

remaja putri karena dalam metabolisme tubuh vitamin C berfungsi 

untuk mempercepat proses pemindahan ke dalam darah , dalam 

mobilisasi simpanan Fe terutama dalam pembentukan homosiderin 

dalam Limpa. Dalam penelitian ini responden yang asupan vitamin 

C cukup  cenderung tidak mengalami anemia, sehingga ada 
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hubungan yang signifikan antara asupan vitamin C dengan kejadian 

anemia. Dengan demikian, untuk mencegah anemia maka 

disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung 

vitamin C seperti sayur-sayuran  dan buah-buahan. 

V.2.4 Hubungan Asupan Protein dengan Kejadian Anemia 

Hasil analisis penelitian menunjukan  bahwa responden yang asupan 

proteinnya kurang cenderung lebih banyak yaitu 55,8% 

dibandingkan responden yang asupan proteinnya kurang 44,2 %. 

Responden yang berstatus anemia lebih banyak pada responden yang 

asupan proteinnya kurang (89,7 %)  sedangkan responden yang 

asupan proteinnya cukup (56,5 %).  Sedangkan  proporsi responden 

yang tidak anemia cenderung asupan protein cukup sebesar 43,5 % 

lebih besar dibandingkan yang kurang sebesar 10,3 %. Hasil uji data 

statistik menggunakan uji Chi square diperoleh  nilai p value < 0,05 

yaitu sebesar 0,016 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

hubungan yang bermakna  antara asupan protein dengan kadar 

kejadian anemia. Dengan nilai PR= 1,586 dan rentang CI = (1,086-

2,318), artinya bahwa responden yang asupan proteinnya kurang 

berpeluang 1,586 kali untuk mengalami anemia dibandingkan 

responden yang asupan proteinnya cukup.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Soedijanto (2015), yang menyatakan bahwa ada hubungan yang 

bermakna antara asupan protein dengan kejadian anemia dengan 
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nilai P value 0,000. Penelitian ini juga selaras dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Kirana (2011) yang menyatakan bahwa factor 

yang paling berpengaruh terhadap kejadian anemia adalah asupan 

protein (P=0,002).  

Protein merupakan zat gizi yang sangat penting, karena 

yang paling erat hubungannya dengan proses-proses kehidupan. 

Nama protein berasal dari bahasa Yunani (Greek) proteus yang 

berarti “yang pertama” atau “yang terpenting”. Seorang ahli kimia 

Belanda yang bernama Mulder, mengisolasi susunan tubuh yang 

mengandung nitrogen dan menamakannya protein, terdiri dari 

satuan dasarnya yaitu asam amino (biasa disebut juga unit 

pembangun protein) (Suhardjo, 1992). 

Menurut Almatsier (2001) protein merupakan salah satu zat 

gizi yang diperlukan oleh tubuh terutama untuk membangun sel 

dan jaringan, memelihara dan mempertahankan daya tahan tubuh, 

membantu enzim, hormone dan berbagai bahan biokimua lain. 

Dengan demikian, kekurangan asupan protein akan sangat 

mempengaruhi berbagai kondisi tubuh yang diperlukan untuk tetap 

sehat.  

Protein nabati merupakan sumber besi non heme. 

penyerapan sumber zat besi non heme lebih rendah sehingga 

sedikit diserap oleh tubuh dan mudah dihambat oleh bahan 

penghambat. Penyerapan yang rendah pada besi non heme dapat 
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menyebabkan remaja usia subur dengan mudah menderita anemia 

gizi. Pada penelitian ini terdapat responden yang mengkonsumsi 

tablet Fe untuk remaja usia subur sehingga kadar hemoglobin 

responden termasuk dalam kategori normal.  

 Berdasarkan pembahasan di atas maka diketahui bahwa 

asupan protein memiliki peranan penting dengan kejadian anemia 

pada siswi. Jika asupan protein cukup maka kadar hemoglobin 

siswi baik maka tidak mengalami anemia. Apabila asupan kurang 

dapat terjadi anemia karena kadar hemoglobin kurang dari normal 

sehingga terjadi anemia. Asupan protein hewani dapat 

meningkatkan penyerapan zat besi di dalam tubuh. Rendahnya 

konsumsi asupan protein maka dapat menyebabkan rendahnya 

penyerapan zat besi oleh tubuh. Keadaan ini dapat mengakibatkan 

tubuh kekurangan zat besi dan dapat menyebabkan anemia atau 

penurunan kadar hemoglobin (Nursin, 2012). 

           Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

kekurangan protein dapat mempengaruhi kejadian anemia, karena 

rendahnya asupan protein dapat menyebabkan rendahnya 

penyerapan zat besi oleh tubuh. Dengan demikian untuk menjegah 

terjadi anemia disarankan untuk meningkatkan konsumsi protein 

hewani dan nabati bagi responden yang memiliki asupan protein 

kurang sehingga dapat memenuhi angka kecukupan Gizi yang di 

anjurkan.  
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V.2.5 Hubungan Konsumsi Kafein dengan Kejadian Anemia  

      Hasil penelitian menunjukan bahwa proporsi  responden yang 

konsumsi kafeinnya baik  lebih banyak (63,5 %) daripada responden  

yang konsumsi kafeinnya buruk (36,6 %). Responden yang berstatus 

anemia lebih banyak pada responden yang konsumsi kafeinnya baik 

(66,7 %). Sedangkan proporsi responden yang tidak anemia 

cenderung konsumsi kafein baik sebesar 33,3 %  lebih besar 

dibandingkan yang kurang sebesar 10,5  %. Hasil analisis diperoleh  

nilai p value 0,099, yang artinya tidak ada hubungan antara 

konsumsi kafein dengan kejadian anemia, dengan nilai PR=1,342 

dan rentang CI=(1,008-1,787), artinya responden yang konsumsi 

kafeinnya buruk berpeluang 1,342 kali untuk menderita anemia 

dibandingkan responden yang konsumsi kafeinnya baik. 

Tidak ada hubungan antara konsumsi kafein dengan kejadian 

anemia  karena masih banyak responden yang mengkonsumsi 

minuman 1-2 jam sebelum maupun sesudah makan tetapi tidak 

mengalami anemia, hal ini juga dapat dilihat dari tabel analisa 

univariat yang menunjukan bahwa frekuensi konsumsi kafein lebih 

banyak pada responden yang tidak anemia.  

Menurut Firna (2008) di Indonesia berdasarkan keputusan Kepala 

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No. HK. 00.05.23.3664, 

batas maksimum konsumsi kafein adalah 150 mg per hari dibagi 

dalam tiga kali konsumsi, atau dengan kata lain batas yang diizinkan 
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adalah 50 mg per satu kali konsumsi. Konsumsi kafein yang 

berlebihan atau lebih dari 400 mg kafein sehari atau setara dengan 6-7 

gelas kopi dapat menyebabkan tubuh kehilangan vitamin B6 hingga 

21 %.   

Penggunannya sebagai zat penyegar yang bila digunakan 

terlampau banyak (lebih dari 20 cangkir sehari) dapat bekerja adiktif. 

Minum kopi lebih dari 4-5 cangkir sehari meningkatkan kadar 

homosistein dalam darah dan dengan demikian juga risiko akan PJP. 

Bila dihentikan sekaligus dapat mengakibatkan sakit kepala sebagai 

gejala penarikan. Zat ini sering dikombinasikan dengan parasetamol 

dan asetosal guna memperkuat analgetisnya, juga dengan ergotamin 

guna memperlancar , efek sampingnya bila minum lebih dari 10 

cangkir kopi dapat berupa debar jantung, gangguan lambung, tangan 

gemetar, gelisah, ingatan berkurang, dan sukar tidur. Sebaiknya 

jangan minum lebih dari 3-4 cangkir kopi sehari. Dosis pada rasa letih 

1-3 dd 100-200 mg, sebagai adjuvans bersama analgetika 50 mg 

sekali, bersama ergotamin pada migrain 100 mg (Tjay, 2002). 

Tidak ada hubungan antara konsumsi kafein dengan kejadian 

anemia, hal ini disebabkan di lihat dari frekuensi konsumsi kafein 

lebih banyak pada responden dengan frekuensi makan penghambat 

absorbsi Fe buruk (mengkonsumsi <1-2 jam sebelum/sesudah makan 

tiap hari) yaitu sebesar 42,31%. Hal ini terjadi karena tanin diketahui 

membentuk ikatan larutan dengan molekul besi non-heme dan dengan 
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demikian mencegah penyerapan besi non heme dalam tubuh. sehingga 

konsumsi heme dalam tubuh dan dengan demikian memicu 

kekurangan zat besi. 

Kafein terdapat dalam beberapa jenis minuman yang umum 

dikonsumsi, seperti kopi, teh, teh hitam, teh hijau, dan biji kola. Kopi 

mengandung ca 24 zat, yang terpenting adalah kafein (1-2,5%), hidrat 

arang (7%), zat-zat asam (chlorogenic acid, caffeic acid), tannin, zat-

zatpahit, lemak (ca 10%), dan minyak terbang (zat-zat aroma). Minum 

kopi terlalu banyak meningkatkan risiko terkena penyakit jantung, 

karena memperbesar kadar homosistein darah. (Tjay, 2002). 

Tetapi menurut teori, dapat disimpulkan bahwa walaupun  

tidak ada hubungan antara konsumsi kafein dengan kejadian anemia 

konsumsi teh secara berlebihan dapat mempengaruhi proses 

penyerapan zat besi non heme dalam tubuh. Tanin yang merupakan 

polyphenol dan terdapat dalam teh dan kopi menghambat penyerapan 

besi dengan cara mengikatnya. Tanin juga diketahui membentuk 

ikatan larut dengan molekul besi non heme dan dengan demikian 

mencegah penyerapan besi non heme dalam tubuh. Oleh karena itu 

pentingnya menghindari minum teh atau kopi setelah makan. 

Sebaiknya apabila ingin meminum teh/kopi memberi jeda minimal 1-2 

jam sebelum dan setelah makan. 

V.2.6 Hubungan Pola Menstruasi dengan Kejadian Anemia 
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      Hasil penelitian menunjukan bahwa responden yang pola 

menstruasinya tidak normal lebih banyak (57,7%) daripada responden 

yang pola menstruasinya normal (42,3%). Responden yang berstatus 

anemia lebih banyak pada responden yang pola menstruasinya tidak 

normal (86,7 %), sedangkan responden yang pola menstruasinya 

normal (59,1 %). sedangkan proporsi responden yang tidak anemia 

cenderung pola menstruasi normal sebesar 40,9 % lebih besar 

dibandingkan yang kurang sebesar 14,3 %.  Hasil uji statistik 

diperoleh nilai P value = 0,052, artinya tidak ada hubungan yang 

bermakna antara pola menstruasi dengan kejadian anemia pada 

mahasiswi. Hasil analisis diperoleh nilai PR= 1,467 dengan rentang 

CI=(1,008-2,134), artinya bahwa responden yang pola menstruasinya 

tidak normal berpeluang 1,467 kali untuk menderita anemia 

dibandingkan dengan responden yang pola menstruasinya normal.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Faisal (2014), bahwa tidak ada hubungan yg signifikan antara pola 

menstruasi dengan kejadian anemia, frekuensi responden dengan 

pola menstruasi tidak teratur ditemukan penderita anemia 

berjumlah 8 responden (34,8%), sedangkan yang tidak menderita 

anemia berjumlah 15 responden (65,2%). Responden dengan pola 

menstruasi teratur menderita anemia sebesar 40 responden (53,3%), 

sedangkan yang tidak menderita anemia sebesar 35 responden 

(46,7%), Sedangkan proporsi responden yang tidak anemia 
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cenderung pola menstruasi normal sebesar 40,9 % lebih besar 

dibandingkan yang kurang sebesar 14,3 %. Hasil uji statistik 

dengan menggunakan uji chi square antara variabel pola 

menstruasi dengan kejadian anemia diperoleh nilai p=0,187 

(p>0,005).  

Tidak ada hubungan antara pola menstruasi dengan kejadian 

anemia, disebabkan karena responden yang mengalami anemia 

cenderung siklus menstruasi tidak  normal lebih banyak daripada 

yang normal.  

Hal ini tidak sejalan  dengan penelitian Utami (2015) 

menyatakan bahwa ada hubungan antara pola menstruasi dengan 

kejadian anemia dengan nilai OR= 5,769 (p 0,002).  

Hal tersebut sesuai dengan teori menstruasi atau haid adalah 

perdarahan secara periodik dan siklik dari uterus, disertai pelepasan 

(deskuamasi) endokrin. Panjang siklus haid adalah antara tanggal 

mulainya haid yang lalu dan mulai haid berikutnya. Hari mulainya 

perdarahan disebut hari pertama siklus, karena jam mulainya haid 

tidak diperhitungkan dan tepatnya waktu keluar haid dari ostium 

uteri eksternum tidak dapat diketahui, maka panjang siklus 

mengandung kesalahan ± 1 hari (Winkjosastro, 2007). 

Pola menstruasi dikatakan normal apabila frekuensi 

menstruasi sebulan sekali, lama menstruasi berlangsung 21-35 hari 

dan lama perdarahan berlangsung 3-7 hari sementara pola 
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menstruasi Tidak normal, jika siklus tidak teratur dan lama 

perdarahan > 8 hari (Lusa, 2010). Pada wanita usia subur yaitu 19-

29 tahun memiliki resiko lebih besar untuk terkena anemia karena 

mengalami menstruasi, semakin sering dan lama menstruasi 

berlangsung, maka semakin banyak darah keluar dari tubuh. Hal ini 

akan mengakibatkan pengeluaran besi meningkat dan 

keseimbangan zat besi dalam tubuh terganggu (Depkes RI, 1998). 

Siklus menstruasi tidak teratur dan menstruasi sangat banyak 

memungkinkan kehilangan besi dalam jumlah yang lebih banyak 

dibandingkan yang memiliki pola menstruasi teratur. Frekuensi dan 

lama menstruasi yang tidak teratur dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya yaitu stres, perubahan berat badan, olah raga 

yang berlebihan dan keluhan menstruasi (Manuaba, 2009) 

            Menurut Arisman (2004) menambahkan bahwa remaja putri 

yang sudah mengalami menstruasi, jika darah yang keluar selama 

mentruasi sangat banyak (banyak yang tidak sadar kalau darah 

menstruasinya terlalu banyak) akan terjadi anemia defisiensi zat 

besi, karena jumlah darah yang hilang selama satu periode haid 

berkisar 20-25 cc, jumlah ini menyiratkan kehilangan zat besi 

sebesar 12,5-15 mg/bulan, atau kira-kira sama dengan 0,4-0,5 

mg/hari. Jika jumlah tersebut ditambah dengan kehilangan basal, 

jumlah total zat besi yang hilang sebesar 1,25 mg/hari. 



 101

Walaupun tidak ada hubungan antara pola menstruasi dengan 

kejadian anemia, tetapi diharapkan responden menjaga pola makan 

karena pada saat menstruasi menyebabkan 5 (letih, lemah, lesu, 

lunglai dan lemas) 

V.3 Keterbatasan Penelitian  

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah pada saat penelitian , peneliti 

mengalami kesulitan dalam menentukan waktu untuk melakukan penelitian, ada 

responden yang menjawab makanan tidak sesuai dengan makanan yang 

dikonsumsinya, waktu yang terlalu cepat dalam proses penelitian sehingga 

mengurangi keakuratan dalam hasil recall. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

VI.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis pada penelitian ini dapat ditarik 

kesimpulan yaitu sebagai berikut: 

1. Dari 52 responden asupan konsumsi Fe pada Mahasiswa Asrama 

Kebidanan Aisyiyah Pontianak di kategorikan cukup sebanyak 8 orang 

(15,4 %) sedangkan yang kurang sebanyak 44 orang (84,6%) 

2. Dari 52 responden asupan konsumsi Vitamin C pada Mahasiswa Asrama 

Kebidanan Aisyiyah Pontianak di kategorikan cukup sebanyak 7 orang 

(13,5 %) sedangkan yang kurang sebanyak 45 orang (86,5%) 

3. Dari 52 responden asupan konsumsi Protein pada Mahasiswa Asrama 

Kebidanan Aisyiyah Pontianak di kategorikan cukup sebanyak 23 orang 

(44,2%) sedangkan yang kurang sebanyak 29 orang (55,8%) 

4. Dari 52 responden konsumsi Kafein (Kopi dan Teh) pada Mahasiswa 

Asrama Kebidanan Aisyiyah Pontianak di kategorikan baik sebanyak 33 

orang (63,5%) sedangkan yang buruk sebanyak 19 0rang (36,5%) 

5. Dari 52 responden pola menstruasi pada Mahasiswa Asrama Kebidanan 

Aisyiyah Pontianak di kategorikan  normal sebanyak 22 orang (42,3%) 

sedangkan yang tidak normal sebanyak 30 orang (57,7%) 

6. Ada hubungan yang bermakna antara asupan Fe dengan kejadian 

Anemia pada Mahasiswi Asrama Kebidanan Aisyiyah Pontianak dengan 



103 
 

p value 0,017 < 0,05 dengan nilai PR =2,182 dan rentang CI =(0,882-

5,395) 

7. Ada hubungan yang bermakna antara asupan vitamin C dengan kejadian 

Anemia pada Mahasiswi Asrama Kebidanan Aisyiyah Pontianak dengan 

p value 0,008 < 0,05, dengan nilai PR= 2,878 dan rentang CI= (0,085-

9,357).  

8. Ada hubungan yang bermakna antara asupan Protein dengan kejadian 

Anemia pada Mahasiswi Asrama Kebidanan Aisyiyah Pontianak dengan 

p value 0,016< 0,05, dengan nilai PR= 1,586 dan rentang CI = (1,086-

2,318).  

9. Tidak ada hubungan yang bermakna antara Pola Menstruasi dengan 

kejadian Anemia pada Mahasiswi Asrama Kebidanan Aisyiyah 

Pontianak dengan p value 0,052 > 0,05, dengan nilai PR= 1,467 dengan 

rentang CI=(1,008-2,134) 

10. Tidak ada hubungan yang bermakna antara konsumsi Kafein dengan 

kejadian Anemia pada Mahasiswi Asrama Kebidanan Aisyiyah 

Pontianak dengan p value 0,099 > 0,05, nilai PR=1,342 dengan rentang 

CI=(1,008-1,787 

 

VI.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka penulis 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 
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VI.2.1. Bagi Puskesmas  

Pihak puskesmas diharapkan meningkatkan pengetahuan 

melalui penyuluhan kesehatan dan konseling pada remaja usia 

subur dan secara berkesinambungan tentang bahaya anemia, 

manfaat dan efek samping mengkonsumsi tablet besi, jenis-jenis 

makanan yang banyak mengandung gizi khususnya protein, zat 

besi dan vitamin C serta makanan dan minuman yang dapat 

mengganggu absorbsi zat besi. 

VI.2.2. Pihak Asrama 

Diharapkan kepada pihak asrama untuk menyajikan makanan yang 

banyak mengandung zat besi , vitamin C dan protein.  

V.2.3. Bagi Mahasiswi Kebidanan Asrama Aisyiyah Pontianak 

Mahasiswi diharapkan lebih memperhatikan makanan yang 

dikonsumsi yang dapat berpengaruh pada kesehatan terutama saat 

haid supaya terhindar dari anemia  

 

VI.2.2.  Bagi Peneliti 

1. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dan memperhatikan faktor 

lain yang mempengaruhi kejadian anemia seperti jumlah 

asupan nutrisi makanan, kebiasaan mengkonsumsi vitamin 

penambah darah dan lain sebagainya. 

2. Melakukan penelitian lagi di Asrama Kebidanan Aisyiyah 

Pontianak karena kasus Anemia sebesar 75%, dengan Desain 

Case Control.  
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ANGKA KECUKUPAN GIZI (AKG) 2013 
 

 (10 Kolom) BB  
(kg) 

TB 
(cm) 

Energi 
(kkal) 

Protein 
(g) 

Lemak 
(g) 

Omega-6 
(g) 

Omega-3 
(g) 

Karbohidrat 
(g) 

Serat 
(g) 

Air 
(mL) 

Bayi 0 – 6 bulan 6 61 550 12 34 4,4 0,5 58 0 - 

Bayi 7 – 11 bulan 9 71 725 18 36 4,4 0,5 82 10 800 

Anak 1-3 tahun 13 91 1125 26 44 7,0 0,7 155 16 1200  

Anak 4-6 tahun 19 112 1600 35 62 10,0 0,9 220 22 1500  

Anak 7-9 tahun 27 130 1850 49 72 10,0 0,9 254 26 1900 

Laki-laki 10-12 tahun 34 142 2100 56 70 12,0 1,2 289 30 1800  

Laki-laki 13-15 tahun 46 158 2475 72 83 16,0 1,6 340 35 2000  

Laki-laki 16-18 tahun 56 165 2675 66 89 16,0 1,6 368 37 2200  

Laki-laki 19-29 tahun 60 168 2725 62 91 17,0 1,6 375 38 2500  

Laki-laki 30-49 tahun 62 168 2625 65 73 17,0 1,6 394 38 2600  

Laki-laki 50-64 tahun 62 168 2325 65 65 14,0 1,6 349 33 2600  

Laki-laki 65-80 tahun 60 168 1900 62 53 14,0 1,6 309 27 1900 

Laki-laki >80 tahun 58 168 1525 60 42 14,0 1,6 248 22 1600  

                

Perempuan 10-12 tahun 36 145 2000 60 67 10,0 1,0 275 28 1800  

Perempuan 13-15 tahun 46 155 2125 69 71 11,0 1,1 292 30 2000  

Perempuan 16-18 tahun 50 158 2125 59 71 11,0 1,1 292 30 2100  

Perempuan 19-29 tahun 54 159 2250 56 75 12,0 1,1 309 32 2300  

Perempuan 30-49 tahun 55 159 2150 57 60 12,0 1,1 323 30 2300  

Perempuan 50-64 tahun 55 159 1900 57 53 11,0 1,1 285 28 2300  

Perempuan 65-80 tahun 54 159 1550 56 43 11,0 1,1 252 22 1600  

Perempuan >80 tahun 53 159 1425 55 40 11,0 1,1 232 20 1500  

Tambahan Bumil Timester 1   +180 +20 +6 +2,0 +0,3 +25 +3 +300 

Tambahan Bumil Trimester 2   +300 +20 +10 +2,0 +0,3 +40 +4 +300 

Tambahan Bumil Trimester 3   +300 +20 +10 +2,0 +0,3 +40 +4 +300 

Tambahan Busui 6 bln pertama   +330 +20 +11 +2,0 +0,2 +45 +5 +800 

Tambahan Busui 6 bln kedua   +400 +20 +13 +2,0 +0,2 +55 +6 +650 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 (14 kolom) Vit A 

(mcg) 

Vit D 
(mcg) 

Vit E 
(mg) 

Vit K  

(mcg) 
Vit B1 
(mg)  

Vit B2 
(mg)  

Vit B3 
(mg)  

Vit B5  
(mg) 

Vit B6 
(mg)  

Vit B9 
(mcg)  

Vit B12 
(mcg)  

Biotin 
(mcg) 

Kolin 
(mg) 

Vit C 
(mg)  

Bayi 0 – 6 bulan 375 

 
5 4 5 0,3 0,3 2 1,7 0,1 65 0,4 5 125 40 

Bayi 7 – 11 bulan 400 5 5 10 0,4 0,4 4 1,8 0,3 80 0,5 6 150 50 

Anak 1-3 tahun 400 15 6 15 0,6 0,7 6 2,0 0,5 160 0,9 8 200 40 

Anak 4-6 tahun 450 15 7 20 0,8 1,0 9 2,0 0,6 200 1,2 12 250 45 

Anak 7-9 tahun 500 15 7 25 0,9 1,1 10 3,0 1,0 300 1,2 12 375 45 

Laki-laki 10-12 tahun 600 15 11 35 1,1 1,3 12 4,0 1,3 400 1,8 20 375 50 

Laki-laki 13-15 tahun 600 15 12 55 1,2 1,5 14 5,0 1,3 400 2,4 25 550 75 

Laki-laki 16-18 tahun  600 15 15 55 1,3 1,6 15 5,0 1,3 400 2,4 30 550 90 

Laki-laki 19-29 tahun  600 15 15 65 1,4 1,6 15 5,0 1,3 400 2,4 30 550 90 

Laki-laki 30-49 tahun 600 15 15 65 1,3 1,6 14 5,0 1,3 400 2,4 30 550 90 

Laki-laki 50-64 tahun 600 15 15 65 1,2 1,4 13 5,0 1,7 400 2,4 30 550 90 

Laki-laki 65-80 tahun 600 20 15 65 1,0 1,1 10 5,0 1,7 400 2,4 30 550 90 

Laki-laki >80 tahun 600 20 15 65 0.8 0,9 8 5,0 1,7 400 2,4 30 550 90 

                

Perempuan 10-12 tahun 600 15 11 35 1,0 1,2 11 4,0 1,2 400 1,8 20 375 50 

Perempuan 13-15 tahun 600 15 15 55 1,1 1,3 12 5,0 1,2 400 2,4 25 400 65 

Perempuan 16-18 tahun 600 15 15 55 1,1 1,3 12 5,0 1,2 400 2,4 30 425 75 

Perempuan 19-29 tahun 500 15 15 55 1,1 1,4 12 5,0 1,3 400 2,4 30 425 75 

Perempuan 30-49 tahun 500 15 15 55 1,1 1,3 12 5,0 1,3 400 2,4 30 425 75 

Perempuan 50-64 tahun 500 15 15 55 1.0 1,1 10 5,0 1,5 400 2,4 30 425 75 

Perempuan 65-80 tahun 500 20 15 55 0,8 0,9 9 5,0 1,5 400 2,4 30 425 75 

Perempuan >80 tahun 500 20 15 55 0,7 0,9 8 5,0 1,5 400 2,4 30 425 75 

Tambahan Bumil Timester 1 +300 +0 +0 +0 +0,3 +0,3 +4 +1,0 +0,4 +200 +0,2 +0 +25 +10 

Tambahan Bumil Trimester 2 +300 +0 +0 +0 +0,3 +0,3 +4 +1,0 +0,4 +200 +0,2 +0 +25 +10 

Tambahan Bumil Trimester 3 +350 +0 +0 +0 +0,3 +0,3 +4 +1,0 +0,4 +200 +0,2 +0 +25 +10 

Tambahan Busui 6 bln 

pertama 

+350 +0 +4 +0 +0,3 +0,4 +3 +2,0 +0,5 +100 +0,4 +5 +75 +25 

Tambahan Busui 6 bln kedua +350 +0 +4 +0 +0,3 +0,4 +3 +2,0 +0,5 +100 +0,4 +5 +75 +25 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 (13 kolom) Besi 
(mg) 

Fluor 
(mg) 

Fosfor 
(mg) 

Iodium  
(mcg) 

Kalium 
(mg) 

Kalsium 
(mg)  

Kromium 
(mcg) 

Magnesium 
(mg) 

Mangan 
(mg) 

Natrium 
(mg) 

Selenium 
(mcg) 

Seng 
(mg) 

Tembaga 
(mcg) 

Bayi 0 – 6 

bulan 

- - 100 90 500 200 - 30 - 120 5 - 200 

Bayi 7 – 11 

bulan 

7 0.4 250 120 700 250 6 55 0,6 200 10 3 220 

Anak 1-3 tahun 8 0.6 500 120 3000 650 11 60 1,2 1000 17 4 340 

Anak 4-6 tahun 9 0.9 500 120 3800 1000 15 95 1,5 1200 20 5 440 

Anak 7-9 tahun 10 1.2 500 120 4500 1000 20 120 1,7 1200 20 11 570 

Laki-laki 10-12 

tahun 

13 1.7 1200 120 4500 1200 25 150 1,9 1500 20 14 700 

Laki-laki 13-15 

tahun 

19 2.4 1200 150 4700 1200 30 200 2,2 1500 30 18 800 

Laki-laki 16-18 

tahun 

15 2.7 1200 150 4700 1200 35 250 2,3 1500 30 17 890 

Laki-laki 19-29 

tahun 

13 3.0 700 150 4700 1100 35 350 2,3 1500 30 13 900 

Laki-laki 30-49 

tahun 

13 3.1 700 150 4700 1000 35 350 2,3 1500 30 13 900 

Laki-laki 50-64 

tahun 

13 3.1 700 150 4700 1000 30 350 2,3 1300 30 13 900 

Laki-laki 65-80 

tahun 

13 3.1 700 150 4700 1000 30 350 2,3 1200 30 13 900 

Laki-laki >80 tahun 13 3.1 700 150 4700 1000 30 350 2,3 1200 30 13 900 

               

Perempuan 10-12 

tahun 

20 1.9 1200 120 4500 1200 21 155 1,6 1500 20 13 700 

Perempuan 13-15 

tahun 

26 2.4 1200 150 4500 1200 22 200 1,6 1500 30 16 800 

Perempuan 16-18 

tahun 

26 2.5 1200 150 4700 1200 24 220 1,6 1500 30 14 890 

Perempuan 19-29 

tahun 

26 2.5 700 150 4700 1100 25 310 1,8 1500 30 10 900 

Perempuan 30-49 

tahun 

26 2.7 700 150 4700 1000 25 320 1,8 1500 30 10 900 

Perempuan 50-64 

tahun 

12 2.7 700 150 4700 1000 20 320 1,8 1300 30 10 900 

Perempuan 65-80 

tahun 

12 2.7 700 150 4700 1000 20 320 1,8 1200 30 10 900 

Perempuan >80 tahun 12 2.7 700 150 4700 1000 20 320 1,8 1200 30 10 900 

Tambahan Bumil Timester 1 +0 +0 +0 +70 +0  +200 +5 +40 +0,2 +0 +5 +2 +100 

Tambahan Bumil Trimester 

2 

+9 +0 +0 +70 +0 +200 +5 +40 +0,2 +0 +5 +4 +100 

Tambahan Bumil Trimester 

3 

+13 +0 +0 +70 +0 +200 +5 +40 +0,2 +0 +5 +10 +100 

Tambahan Busui 6 bln 

pertama 

+6 +0 +0 +100 +400 +200 +20 +0 +0,8 +0 +10 +5 +400 

Tambahan Busui 6 bln 

kedua 

+8 +0 +0 +100 +400 +200 +20 +0 +0,8 +0 +10 +5 +400 

 
 
 
 



 
Uji Normalitas Data 

 
 

1. Usia  
Case Processing Summary 

 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 

usia 52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 
 
 

Descriptives 
   Statistic Std. Error 
usia  Mean 18.90 .132 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower Bound 18.64  
Upper Bound 19.17  

 5% Trimmed Mean 18.86  
Median 19.00  
Variance .912  
Std. Deviation .955  
Minimum 17  
Maximum 21  
Range 4  
Interquartile Range 2  
Skewness .479 .330 
Kurtosis -.526 .650 

 
 

Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

usia .232 52 .000 .869 52 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 

 



 
2. Zat Besi (Fe) 

 
Case Processing Summary 

 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 

rataFe 52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 
 

Descriptives 
   Statistic Std. Error 
rataFe  Mean 6.8798 1.21292 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower Bound 4.4448  
Upper Bound 9.3148  

 5% Trimmed Mean 5.3316  
Median 4.5750  
Variance 76.501  
Std. Deviation 8.74646  
Minimum 2.30  
Maximum 56.25  
Range 53.95  
Interquartile Range 2.66  
Skewness 4.339 .330 
Kurtosis 21.338 .650 

 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
rataFe .337 52 .000 .458 52 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 

 
 
 
 
 



3. Vitamin C 
 

Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 

rata_vitC 52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 
 
 
   Statistic Std. Error 

rata_vitC  Mean 11.0077 1.87341 

95% Confidence Interval for 
Mean 

Lower Bound 7.2467  

Upper Bound 14.7687  
 5% Trimmed Mean 8.9588  

Median 7.3250  

Variance 182.503  

Std. Deviation 13.50936  
Minimum 1.35  

Maximum 81.55  

Range 80.20  
Interquartile Range 8.94  

Skewness 3.415 .330 

Kurtosis 14.669 .650 
 
 

Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

rata_vitC .259 52 .000 .628 52 .000 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Protein  
Case Processing Summary 

 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 

rata_protein 52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 
 
 

Descriptives 
   Statistic Std. Error 
rata_protein  Mean 53.4163 1.81919 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower Bound 49.7642  
Upper Bound 57.0685  

 5% Trimmed 
Mean 

53.0468  

Median 52.5750  
Variance 172.091  
Std. Deviation 13.11836  
Minimum 29.90  
Maximum 90.10  
Range 60.20  
Interquartile 
Range 

17.70  

Skewness .398 .330 
Kurtosis .001 .650 

 
 

Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
rata_protein .075 52 .200* .983 52 .663 
a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 

 
 



5. Kadar HB 
 

Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
rata_kadarhb 52 100.0% 0 .0% 52 100.0% 

 
 

Descriptives 
   Statistic Std. Error 
rata_kadarh
b 

 Mean 10.9387 .24351 
95% Confidence 
Interval for Mean 

Lower Bound 10.4498  
Upper Bound 11.4275  

 5% Trimmed Mean 10.9808  
Median 11.0000  
Variance 3.083  
Std. Deviation 1.75599  
Minimum 5.70  
Maximum 16.20  
Range 10.50  
Interquartile Range 1.88  
Skewness -.260 .330 
Kurtosis 2.008 .650 

 
 

Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
rata_kadarhb .105 52 .200* .964 52 .114 
a. Lilliefors Significance Correction 
*. This is a lower bound of the true significance. 

 
 
 



Analisis Univariat 
 

1. Usia  
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid 17 1 1.9 1.9 1.9 

18 20 38.5 38.5 40.4 
19 17 32.7 32.7 73.1 
20 11 21.2 21.2 94.2 
21 3 5.8 5.8 100.0 

Total 52 100.0 100.0  
 

2. Asupan Zat Besi (Fe) 
 

 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid kurang 44 84.6 84.6 84.6 
cukup 8 15.4 15.4 100.0 
Total 52 100.0 100.0  

 
3. Asupan Vitamin C 

 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid kurang 45 86.5 86.5 86.5 

cukup 7 13.5 13.5 100.0 
Total 52 100.0 100.0  

 
4. Protein  

 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid kurang 29 55.8 55.8 55.8 
cukup 23 44.2 44.2 100.0 
Total 52 100.0 100.0  

 
 



5. Kafein  
 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid buruk 19 36.5 36.5 36.5 

baik 33 63.5 63.5 100.0 
Total 52 100.0 100.0  

 
6. Pola Menstruasi  

 
  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid tidak normal 30 57.7 57.7 57.7 
normal 22 42.3 42.3 100.0 
Total 52 100.0 100.0  

 
 

7. Kadar HB 
 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 
Valid anemia 39 75.0 75.0 75.0 

normal 13 25.0 25.0 100.0 
Total 52 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANALISIS BIVARIAT 

 
1. Asupan Fe * Hemoglobin Darah 

 
 

   Hemoglobin Darah 

Total    anemia normal 

Asupan Fe kurang Count 36 8 44 

Expected Count 33.0 11.0 44.0 

% within Asupan Fe 81.8% 18.2% 100.0% 

% of Total 69.2% 15.4% 84.6% 

cukup Count 3 5 8 

Expected Count 6.0 2.0 8.0 

% within Asupan Fe 37.5% 62.5% 100.0% 

% of Total 5.8% 9.6% 15.4% 

Total Count 39 13 52 

Expected Count 39.0 13.0 52.0 

% within Asupan Fe 75.0% 25.0% 100.0% 

% of Total 75.0% 25.0% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 7.091a 1 .008   
Continuity Correctionb 4.924 1 .026   
Likelihood Ratio 6.174 1 .013   
Fisher's Exact Test    .017 .017 
Linear-by-Linear 
Association 

6.955 1 .008   

N of Valid Cases 52     
a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
2,00. 
b. Computed only for a 2x2 table 



 
 

Risk Estimate 
  95% Confidence Interval 
 Value Lower Upper 
Odds Ratio for Asupan Fe 
(kurang / cukup) 

7.500 1.479 38.030 

For cohort Hemoglobin 
Darah = anemia 

2.182 .882 5.395 

For cohort Hemoglobin 
Darah = normal 

.291 .127 .664 

N of Valid Cases 52   
 
 

2. Asupan Vitamin C * Hemoglobin Darah 
 

 

   Hemoglobin Darah 

Total    anemia normal 
Asupan Vitamin C kurang Count 37 8 45 

Expected Count 33.8 11.3 45.0 

% within Asupan Vitamin C 82.2% 17.8% 100.0% 

% of Total 71.2% 15.4% 86.5% 

cukup Count 2 5 7 

Expected Count 5.3 1.8 7.0 

% within Asupan Vitamin C 28.6% 71.4% 100.0% 

% of Total 3.8% 9.6% 13.5% 
Total Count 39 13 52 

Expected Count 39.0 13.0 52.0 
% within Asupan Vitamin C 75.0% 25.0% 100.0% 
% of Total 75.0% 25.0% 100.0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chi-Square Tests 
 

Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 9.299a 1 .002   
Continuity Correctionb 6.658 1 .010   
Likelihood Ratio 7.986 1 .005   
Fisher's Exact Test    .008 .008 
Linear-by-Linear 
Association 

9.121 1 .003   

N of Valid Cases 52     
a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
1,75. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
 

Risk Estimate 
  95% Confidence Interval 
 Value Lower Upper 
Odds Ratio for Asupan Vitamin C 
(kurang / cukup) 

11.563 1.894 70.592 

For cohort Hemoglobin Darah = 
anemia 

2.878 .885 9.357 

For cohort Hemoglobin Darah = 
normal 

.249 .114 .545 

N of Valid Cases 52   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Kategori Protein * Hemoglobin Darah 
 

 

   Hemoglobin Darah 

Total    anemia normal 

Kategori Protein kurang Count 26 3 29 

Expected Count 21.8 7.3 29.0 

% within Kategori Protein 89.7% 10.3% 100.0% 

% of Total 50.0% 5.8% 55.8% 

cukup Count 13 10 23 

Expected Count 17.3 5.8 23.0 

% within Kategori Protein 56.5% 43.5% 100.0% 

% of Total 25.0% 19.2% 44.2% 

Total Count 39 13 52 

Expected Count 39.0 13.0 52.0 

% within Kategori Protein 75.0% 25.0% 100.0% 

% of Total 75.0% 25.0% 100.0% 

 
 

Chi-Square Tests 
 

Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. 
(2-sided) 

Exact Sig. 
(1-sided) 

Pearson Chi-Square 7.510a 1 .006   
Continuity Correctionb 5.847 1 .016   
Likelihood Ratio 7.700 1 .006   
Fisher's Exact Test    .009 .008 
Linear-by-Linear 
Association 

7.366 1 .007   

N of Valid Cases 52     
a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,75. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 
 



Risk Estimate 
 

 
95% Confidence 

Interval 
 Value Lower Upper 
Odds Ratio for Kategori 
Protein (kurang / cukup) 

6.667 1.561 28.473 

For cohort Hemoglobin Darah 
= anemia 

1.586 1.086 2.318 

For cohort Hemoglobin Darah 
= normal 

.238 .074 .765 

N of Valid Cases 52   
 
 

4. kategori konsumsi kafein * Hemoglobin Darah 
 

 

   Hemoglobin Darah 

Total    anemia normal 

kategori konsumsi 

kafein 

buruk Count 17 2 19 

Expected Count 14.3 4.8 19.0 

% within kategori konsumsi 

kafein 

89.5% 10.5% 100.0% 

% of Total 32.7% 3.8% 36.5% 

baik Count 22 11 33 

Expected Count 24.8 8.3 33.0 

% within kategori konsumsi 

kafein 

66.7% 33.3% 100.0% 

% of Total 42.3% 21.2% 63.5% 

Total Count 39 13 52 

Expected Count 39.0 13.0 52.0 

% within kategori konsumsi 

kafein 

75.0% 25.0% 100.0% 

% of Total 75.0% 25.0% 100.0% 

 



Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 3.345a 1 .067   

Continuity Correctionb 2.239 1 .135   

Likelihood Ratio 3.686 1 .055   

Fisher's Exact Test    .099 .064 

Linear-by-Linear Association 3.281 1 .070   

N of Valid Cases 52     

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,75. 

b. Computed only for a 2x2 table 
 
 

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for kategori konsumsi 

kafein (buruk / baik) 

4.250 .829 21.782 

For cohort Hemoglobin Darah = 

anemia 

1.342 1.008 1.787 

For cohort Hemoglobin Darah = 

normal 

.316 .078 1.277 

N of Valid Cases 52   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. kategori pola menstruasi * Hemoglobin Darah 
 
 

kategori pola menstruasi * Hemoglobin Darah Crosstabulation 

   Hemoglobin Darah 

Total    anemia normal 

kategori pola 

menstruasi 

tidak normal Count 26 4 30 

Expected Count 22.5 7.5 30.0 

% within kategori pola 

menstruasi 

86.7% 13.3% 100.0% 

% of Total 50.0% 7.7% 57.7% 

normal Count 13 9 22 

Expected Count 16.5 5.5 22.0 

% within kategori pola 

menstruasi 

59.1% 40.9% 100.0% 

% of Total 25.0% 17.3% 42.3% 

Total Count 39 13 52 

Expected Count 39.0 13.0 52.0 

% within kategori pola 

menstruasi 

75.0% 25.0% 100.0% 

% of Total 75.0% 25.0% 100.0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(2-sided) 

Exact Sig. 

(1-sided) 

Pearson Chi-Square 5.147a 1 .023   

Continuity Correctionb 3.782 1 .052   

Likelihood Ratio 5.155 1 .023   

Fisher's Exact Test    .049 .026 

Linear-by-Linear Association 5.048 1 .025   

N of Valid Cases 52     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,50. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 
 
 

Risk Estimate 

 

Value 

95% Confidence Interval 

 Lower Upper 

Odds Ratio for kategori pola 

menstruasi (tidak normal / 

normal) 

4.500 1.163 17.409 

For cohort Hemoglobin 

Darah = anemia 

1.467 1.008 2.134 

For cohort Hemoglobin 

Darah = normal 

.326 .115 .923 

N of Valid Cases 52   

 
 
 
 
 
 
 
 



No nama usia PM1 PM2 PM3 kat_PM PM4 PM5 PM6 PM7 KM1 KM2 KM3 KM4 KM5 KM6 rataFe Kat_Fe rata_vitC Kat_Vit.c rata_protein Kat_Protein Kat_KF rata_kadarhb Kat_hb
1 dea amanda 19 1 0 1 0 1 1 1 1 1 4 1 4 1 tidak ada 46.70 1 81.60 1 30.60 0 1 12.70 1
2 iis darwati 19 1 0 1 0 1 1 1 1 1 4 1 4 1 tidak ada 8.05 0 25.70 0 54.20 0 1 12.10 1
3 Fitradella 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 3 0 sayur 3.75 0 4.50 0 58.20 1 1 13.20 1
4 Dewi yanti 18 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 sayur dan kacang 9.75 0 9.10 0 59.50 1 0 10.50 0
5 Sri wahyuni 18 1 0 1 0 1 1 1 1 0 3 0 3 1 tidak ada 5.50 0 9.40 0 51.10 0 0 5.70 0
6 Eka purnawati 19 1 0 1 0 1 1 1 1 1 4 1 4 1 tidak ada 4.15 0 2.35 0 55.60 0 1 10.90 0
7 noviyanti 19 1 0 1 0 1 1 1 1 1 4 1 4 1 tidak ada 5.60 0 14.55 0 57.25 1 1 8.90 0
8 Khairun nissa A 18 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 4 0 udang 3.65 0 1.35 0 56.45 1 0 11.60 0
9 wilda lavia 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 tidak ada 5.05 0 1.45 0 73.70 1 1 13.70 1

10 Fitriani 19 1 0 1 0 1 1 1 1 1 4 1 4 1 tidak ada 36.20 1 82.50 1 67.00 0 1 9.90 0
11 dila Aulia 19 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 4 0 udang 6.05 0 1.70 0 50.85 0 1 9.00 0
12 Pertiwi 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 tidak ada 3.60 0 4.75 0 58.20 1 1 12.50 1
13 maneti sulastri 18 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 4 1 tidak ada 5.55 0 6.00 0 63.05 1 1 9.90 0
14 eka vitri yani 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 tidak ada 34.40 1 80.10 1 62.20 1 1 12.50 1
15 syf Raehana 20 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 1 4 1 tidak ada 4.50 0 7.35 0 64.90 1 1 11.20 0
16 Norhajijah 19 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 1 4 0 sayur dan ikan 5.15 0 9.95 0 72.70 1 1 16.20 1
17 Novitasari 21 1 0 1 0 1 1 1 1 1 4 1 4 1 tidak ada 6.45 0 7.20 0 60.30 1 1 10.30 0
18 Putri rendi aulia 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 0 3 0 daging sapi 6.65 0 10.40 0 62.60 1 0 13.30 1
19 Tika ayu lestari 19 0 0 1 0 1 1 1 1 1 4 1 4 0 makanan pedas 29.90 1 80.30 1 41.75 0 1 8.30 0
20 indah kurnia sari 18 1 0 1 0 1 1 1 1 0 3 0 3 1 tidak ada 3.20 0 2.25 0 45.30 0 0 11.90 0
21 eviyanti 20 1 0 1 0 1 1 1 1 0 3 1 4 1 tidak ada 3.90 0 4.40 0 45.25 0 1 11.90 0
22 Depi Oktaviani 20 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 tidak ada 2.95 0 12.40 0 33.85 0 0 10.10 0
23 Desi parwati 20 1 0 1 0 1 1 1 1 0 3 1 4 0 pare dan kemangi 4.60 0 12.90 0 54.25 0 1 10.60 0
24 Syf. Nurhasanah 18 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 0 kacang,telur,ikan 4.55 0 10.70 0 64.75 1 1 12.00 1
25 Maya puspita 20 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 0 cumi 4.75 0 13.60 0 61.85 1 0 11.70 0
26 Fahrana Safitri 19 0 0 1 0 1 1 1 1 0 3 0 3 1 tidak ada 5.45 0 15.80 0 78.40 1 0 10.30 0
27 Nadha Zelina 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2 0 3 1 tidak ada 5.65 0 3.45 0 69.10 1 1 12.00 1
28 Eti hendriyani 21 0 0 1 0 1 1 1 1 0 3 1 4 1 tidak ada 8.45 0 43.80 0 56.85 1 0 11.20 0
29 Erlinda 19 0 1 1 1 1 1 1 1 0 3 0 3 1 tidak ada 5.40 0 7.70 0 69.50 1 0 11.30 0
30 Rapita 19 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 4 1 tidak ada 2.65 0 6.20 0 29.90 0 1 10.50 0
31 Felia Miyanti 18 0 1 1 1 1 1 1 1 0 3 0 3 0 wortel, kentang 5.35 0 2.20 0 76.25 1 0 10.70 0
32 Detari Fitriana 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 0 3 0 udang 4.25 0 8.95 0 42.80 0 0 11.30 0
33 Riska saputri 19 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 0 3 0 sawi,bayam,udang, 2.80 0 5.45 0 37.90 0 0 9.80 0
34 mutia Sari 18 1 0 1 0 1 1 1 1 1 4 1 4 1 tidak ada 3.25 0 9.05 0 48.45 0 1 10.10 0
35 Sunarti 20 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2 1 4 1 tidak ada 3.60 0 6.15 0 45.75 0 1 10.10 0
36 Nengsih Anggraini 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 0 ikan gembung 3.15 0 1.95 0 45.10 0 1 10.50 0
37 Desvita Indah Sari 18 0 1 1 1 1 1 1 1 0 3 1 4 1 tidak ada 3.35 0 2.55 0 46.35 0 1 10.20 0
38 Nia Aprilia 20 0 0 1 0 1 1 1 1 0 2 0 2 1 tidak ada 3.15 0 2.40 0 52.80 0 0 11.10 0
39 Tiara Ditha 20 0 0 0 0 1 1 1 1 0 3 1 4 1 tidak ada 2.70 0 2.90 0 43.60 0 1 10.70 0
40 Siti fairuz 19 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 0 3 1 tidak ada 5.95 0 7.40 0 90.10 1 0 10.20 0
41 Lia Gastila 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 0 3 0 udang 60.20 1 83.05 1 64.30 1 0 13.30 1
42 Sekar Ayu Lestari 19 1 0 1 0 1 1 1 1 0 3 0 3 0 udang 3.65 0 7.30 0 46.75 0 0 9.50 0
43 Nurul Komairah 18 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2 0 2 0 kacang 17.35 0 17.65 0 49.05 0 0 11.60 0
44 Maylendra Puspita 19 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 0 kacang,kol 2.95 0 1.90 0 38.95 0 1 11.40 0
45 Anastasia 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 1 tidak ada 2.75 0 9.20 0 34.10 0 1 10.70 0
46 Deswita Febrianti 18 1 1 1 1 1 1 1 1 0 3 1 4 0 daging sapi 33.65 1 40.35 0 44.70 1 1 11.80 0
47 Yaumil Chairiah 19 0 0 1 0 1 1 1 1 1 4 1 4 0  makanan berlemak, bersoda 56.25 1 81.55 1 46.90 0 1 12.70 1
48 Dian imas 17 0 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 0 udang 5.30 0 10.15 0 48.80 0 1 6.71 0
49 Edtri Agusti 19 0 0 1 0 1 1 1 1 0 3 1 4 1 tidak ada 56.25 1 81.55 1 42.15 1 1 12.40 1
50 Dayang Devi Rahayu 18 0 0 1 0 1 1 1 1 0 3 1 4 0 telur 19.65 0 29.40 0 52.35 0 1 7.70 0
51 Sri Astuma 20 1 0 0 0 1 1 1 1 1 4 0 3 1 tidak ada 2.65 0 9.15 0 34.30 0 0 9.20 0
52 Susilawati 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 0 ikan gembung 2.65 0 5.05 0 37.05 0 1 11.20 0
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PERNYATAAN KESEDIAN MENJADI RESPONDEN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONTIANAK 

 

PENELITIAN TENTANG 
HUBUNGAN KONSUMSI Fe, VITAMIN C, PROTEIN, KAFEIN DAN POLA 

MENSTRUASI DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA MAHASISWA ASRAMA 
KEBIDANAN AISYIYAH PONTIANAK 

 

YANG BERTANDATANGAN DIBAWAH INI SAYA: 

NAMA  :………………………………………… 

UMUR  : ………………………………………… 

ALAMAT  : ………………………………………… 

BERSEDIA DAN INGIN BERPATISIPASI MENJADI PESERTA PENELITIAN 

YANG AKAN DILAKUKAN OLEH AISA AMINI DARI PROGRAM STUDI KESEHATAN 

MASYARAKAT, FAKUTAS KESEHATAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH 

PONTIANAK 

  
 

 
PONTIANAK,    April 2017 

YANG MEMBUAT PERNYATAAN 
 
 

 

 

(…………………………………………………………) 



 KUESIONER 
 

HUBUNGAN KONSUMSI Fe, VITAMIN C, PROTEIN, KAFEIN DAN POLA 
MENSTRUASI DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA MAHASISWA ASRAMA 

KEBIDANAN AISYIYAH PONTIANAK 
 

Universitas Muhammadiyah Pontianak 
Jln. Jend. Ahmad Yani no 111  

 
 

Nomor Sampel 

1. Nama Enumerator  :……………………………………. 

2. Tanggal pengumpulan data : ……………………………………. 

3. Lokasi penelitian  : ……………………………………. 

4. Kecamatan/kota  : ……………………………………. 

A. Data Identitas Responden 

1. Nama   : ……………………………………. 

2. Tempat, tgl lahir :………………,….…,…..,………… 

3. Jenis kelamin  : ……………………………………. 

 

B. Pola Menstruasi 

1. Apakah anda sekarang mengalami haid? 

a. Ya   b. Tidak 

2. Berapa lama siklus haid anda (di hitung dari awal anda mendapat haid sampai  
haid berikutnya ? 
a. <21 hari   b. 21-35 hari    

3. Berapa lama anda mendapat Haid dalam 1 x siklus haid ? 

a. > 7 hari  b. 3-7 hari   

4. Apakah anda mengalami infeksi malaria, HIV atau cacing tambang 3 bulan terakhir? 

a. Ya   b. Tidak 

5. Jika Ya, mengalami infeksi apa? 

……………………………….. 

6. Apakah anda memiliki riwayat perdarahan (kecelakaan, pembedahan, hemoroid, ulkus 

peptikum) akut atau kronik 3 bulan terakhir? 

a. Ya   b. Tidak 

7. Jika Ya, mengalami riwayat perdarahan apa? 

……………………………….. 



C. Kebiasaan makan 

1 Apakah setiap hari anda minum kopi/teh? a. Ya 
b. Tidak 

2 Jika ya berapa kali per hari  a. 1 kali/hari 
b. 2 kali/hari 
c. 3 kali/hari 
d. > 3 kali/hari 

3 Apakah setiap hari anda minum kopi/teh sebelum dan atau 
setelah makan? 

a. Ya 
b. Tidak 

4 Jika ya, berapa kali per hari anda minum kopi/teh sebelum 
dan atau setelah makan? 

a. 1 kali/hari 
b. 2 kali/hari 
c. 3 kali/hari 
d. > 3 kali/hari 

5 Apakah ada pantangan terhadap makanan tertentu?  a. Ya 
b. Tidak 

6 Jika ya, sebutkan makanan tersebut …………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
…………………………… 
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HUBUNGAN KONSUMSI Fe, VITAMIN C, PROTEIN, KAFEIN DAN POLA 
MENSTRUASI DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA MAHASISWA ASRAMA 

KEBIDANAN AISYIYAH PONTIANAK 
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NAMA 
MAKANAN 

BAHAN MAKANAN 
JENIS JUMLAH GR/ML 
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