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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Anemia masih merupakan masalah kesehatan masyarakat secara global baik 

di negara berkembang maupun di negara maju (Riskesdas, 2013). Anemia terjadi 

pada semua tahap siklus kehidupan manusia dan termasuk masalah gizi mikro 

terbesar dan sulit diatasi di seluruh dunia. Anemia defisiensi besi dianggap 

menjadi faktor yang paling penting dalam peningkatan beban penyakit di seluruh 

dunia dan kelompok  paling rentan adalah anak-anak dan ibu hamil (WHO, 2014). 

World Health Organization (WHO) tahun 2015 melaporkan bahwa lebih 

dari 30% populasi manusia atau 2 milyar orang di dunia berstatus anemia, dalam 

kasus ini termasuk di negara berkembang diperkirakan terdapat sekitar 40% anak 

pra sekolah dan dalam setiap detik terdapat 1 orang ibu hamil yang berstatus 

anemia. Sebagai salah satu negara berkembang, di Indonesia sendiri angka 

kejadian anemia masih cukup tinggi. Tingginya kasus tersebut dibuktikan oleh 

laporan Riskesdas yang memberikan gambaran peningkatan dari 19,7% (tahun 

2007) dan terakhir mencapai 22,7% (tahun 2013). Angka tersebut mendekati 

masalah kesehatan masyarakat tingkat sedang (moderate public health problem) 

dengan batas prevalensi anemia 20-39,9%.  

Prevalensi anemia yang tinggi di masyarakat telah berlangsung lama 

(kronis), akan tetapi hal ini kurang mendapat perhatian karena dianggap hal yang 

biasa bukan penyakit dan tidak menampakkan gejala yang signifikan sebagai 
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gangguan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Anemia menjadi masalah 

nasional karena pengaruhnya terhadap kualitas sumber daya manusia dan 

mencerminkan nilai kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat yang akan 

menimbulkan dampak yang membahayakan.  

Anemia dapat meningkatkan risiko kesakitan akibat penurunan imunitas 

tubuh, hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ekiz et al. (2005) yang mempelajari 

pengaruh anemia defisiensi besi terhadap imunitas pada anak-anak yang berstatus 

anemia dan tidak anemia dengan membandingkan T-limfosit, tingkat serum 

interleukin-6 (IL-6) serta tingkat immunoglobulin berhasil menyimpulkan bahwa 

imunitas humoral dan imunitas nonspesifik yang memiliki peran penting dalam 

berbagai tahap mekanisme imunogenik dipengaruhi oleh anemia.  

Anemia juga mengakibatkan kematian pada ibu hamil (Kemenkes RI, 

2012), komplikasi kehamilan, berisiko 2,25 kali lipat untuk melahirkan bayi 

dengan kondisi BBLR (Winarti, 2011), juga keguguran, lahir sebelum waktunya 

(premature), lahir mati dan kematian perinatal. Selain berpengaruh terhadap 

rendahnya kualitas pertumbuhan dan kesehatan bayi, anemia juga berpengaruh 

terhadap kualitas hidup ibu hamil termasuk tingkat kelelahan dan kemampuan 

menghadapi stres saat kehamilan (Allen, 2000) serta produktivitas kerjanya 

(Allen, 2001). 

Penyebab prevalensi anemia yang tinggi pada wanita dikarenakan berbagai 

faktor antara lain konsumsi zat besi yang tidak cukup dan absorbsi zat besi yang 

rendah (Husaini, 1989), pendarahan, penyakit malaria, infeksi cacing maupun 

infeksi lainnya, namun lebih dari 50% kasus anemia yang terbesar di seluruh 
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dunia secara langsung disebabkan oleh kurangnya asupan (intake) zat besi 

(Sumarmi, 2000) serta kekurangan salah satu zat gizi yang berperan dalam 

metabolisme zat besi, eritropoesis, maupun pembentukan hemoglobin antara lain 

besi (Fe), seng (Zn), vitamin A, dan vitamin C (Ekayanti, 2007).  

Sampai saat ini penanggulangan masalah anemia di Indonesia masih 

terfokus pada ibu hamil dengan program pemberian tablet besi folat (Tablet 

tambah Darah atau TTD) yang mengandung 60mg elemental besi dan 250µg asam 

folat setiap hari satu tablet selama 90 hari berturut-turut selama masa kehamilan. 

Namun dalam prakteknya, program suplementasi besi folat untuk penanggulangan 

anemia mengalami beberapa kendala yang paling penting di antaranya adalah 

faktor pendidikan ibu hamil, efek samping yang ditimbulkan tidak nyaman, 

kunjungan ibu hamil ke pelayanan kesehatan dan tingginya angka drop out 

(Gumilely, 2004). 

Kendala lainnya adalah karena anemia tidak hanya disebabkan oleh 

defisiensi zat besi, tetapi bisa juga disebabkan oleh defisiensi mikronutrien 

lainnya karena beberapa mikronutrien ikut berperan dalam metabolisme besi 

sebagai bahan pembentukan hemoglobin sehingga suplementasi besi saja tidak 

cukup. Defisiensi mikronutrien (vitamin dan mineral) bisa digambarkan oleh 

laporan penelitian dari The Centers for Disease Control and Prevention’s (CDC) 

tahun 2012 dengan subjek populasi penduduk Amerika, bahwa data yang 

dikumpulkan selama delapan tahun (1999-2006) menunjukkan hasil prevelensi 

dari defisiensi mikronutrien tidak mengalami perubahan signifikan. Pada 

kelompok usia >1 tahun vitamin B6 10,5%, vitamin D 8,1%, vitamin B12 2%, 
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sedangkan pada kelompok usia >6 tahun prevalensi defisiensi vitamin C 6%, 

vitamin E <1%, dan defisiensi asam folat 10-12% pada wanita usia subur.  

Berdasarkan WHO Guidelines dalam Tulchinsky (2010), perkiraan 

prevalensi defisiensi mikronutrien lain secara global yaitu Iodin adalah sebesar 2 

milyar orang, vitamin A 254 milyar orang pada kelompok anak-anak, zat besi 2 

milyar orang, zinc diperkirakan tinggi di negara berkembang, sedangkan 

prevalensi defisiensi vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3 sudah menjadi masalah 

umum di negara berkembang, defisiensi Selenium umumnya terjadi di Asia, dan 

defisiensi Fluoride dan Kalsium terjadi di setiap negara. 

Kasus defisiensi mikronutrien tersebut bisa menjadi faktor yang 

berpengaruh terhadap prevalensi anemia yang masih tinggi karena keberadaan zat 

gizi mikro dalam tubuh saling mempengaruhi dalam pembentukan heme. Seperti 

halnya zinc merupakan mikronutrien yang memiliki peranan penting dalam 

banyak fungsi tubuh. Salah satunya adalah sebagai kofaktor enzim Amino 

Levulinic Acid (ALA) – dehidratase yang berperan dalam sintesis heme saat 

berada pada sitosol sel sumsum tulang (Murray, 2006).  

Vitamin A juga berinteraksi secara tidak langsung dengan zat besi. Besi 

bersama retinol akan diangkut oleh Retinol Binding Protein (RBP) dan transferin 

yang disintesis dalam hati. Adanya keterkaitan antara vitamin A dengan zat besi 

dalam pembentukan hemoglobin ini ditunjukkan melalui penelitian Muslimatun 

(2001) yang menyatakan bahwa kombinasi suplementasi besi dan vitamin A pada 

ibu hamil meningkatkan serum retinol dan status besi dalam tubuh.  
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Hasil penelitian kolaborasi WHO di Burma dan Thailand menyebutkan 

suplementasi asam folat menurunkan risiko anemia pada ibu hamil sebesar 40% 

(Beard dan Stoltzfus, 2001). Penelitian lain di Gambia melaporkan bahwa 

suplementasi Riboflavin meningkatkan kadar hemoglobin karena pada ibu hamil 

defisiensi Riboflavin meningkatkan hilangnya besi di usus dan mengganggu 

penyerapan dan mobilisasi besi intraseluler sehingga sangat mengganggu sintesis 

globin dan mengurangi kadar besi untuk eritropoiesis (Powers, 1985 dalam Allen, 

2002). 

Sebenarnya vitamin dan mineral secara alamiah terkandung dalam makanan 

sehingga rendahnya tingkat konsumsi pangan juga dapat menjadi penyerta 

tingginya prevalensi anemia. Ketersediaan zat gizi mikro yang rendah bersumber 

dari asupan yang rendah pula serta tingginya zat penghambat penyerapan dalam 

makanan. Hal inilah yang dapat mengganggu proses sintesis heme yang pada 

akhirnya dapat mempengaruhi kadar hemoglobin individu. Mayoritas masyarakat 

Indonesia juga masih banyak yang mengonsumsi makanan yang berasal dari 

protein nabati daripada protein hewani. Padahal protein hewani memiliki tingkat 

keterserapan gizi yang lebih baik daripada protein nabati (Almatsier, 2001).  

Oleh karena wanita usia subur (WUS) adalah kelompok masyarakat yang 

sedang mempersiapkan kehamilan dan sangat rentan anemia membutuhkan 

asupan zat gizi yang lebih, dan keberadaan zat gizi mikro dalam tubuh saling 

mempengaruhi, maka diperlukan kombinasi mikronutrien berupa vitamin dan 

mineral yang lebih baik dan cukup, agar zat besi yang masuk ke dalam tubuh 

dapat diabsorpsi maksimal dan dapat mencegah timbulnya anemia.  
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas diketahui bahwa anemia masih 

merupakan masalah kesehatan yang penting dan tidak bisa diabaikan. Probolinggo 

adalah kota di Jawa Timur yang  mempunyai prevalensi anemia tinggi pada 

kelompok wanita usia produktif yaitu 70% (Dinas Kesehatan Kabupaten 

Probolinggo, 2007), angka prevalensi tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan 

prevalensi anemia dalam skala nasional yaitu 19,7% (Riskesdas, 2007) dan 

terakhir mencapai 22,7% (Riskesdas, 2013).  

Sebab itulah yang mendorong Sri Sumarmi melakukan studi awal untuk 

mengetahui prevalensi anemia pada kelompok pengantin baru wanita yang 

dilakukan di empat kecamatan di Kabupaten Probolinggo dan menghasilkan 

laporan bahwa prevalensi anemia pada kelompok tersebut sebesar 48,5% 

(Sumarmi et al.,2008a). Bisa diambil kesimpulan bahwa sebagian besar dari 

angka prevalensi anemia 70% berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kabupaten 

Probolinggo tahun 2007 tersebut adalah kelompok pengantin baru wanita yang 

sedang mempersiapkan kehamilan. 

WUS yang berasal dari lingkungan dan keluarga yang menengah ke bawah 

berpeluang lebih besar untuk memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Tingkat 

pendidikan yang rendah ini membuat kesempatan memperoleh pekerjaan dan 

pendapatan yang layak pun kecil. Sehingga kemampuan untuk membeli jenis 

makanan yang berkualitas khususnya protein hewani menjadi terbatas. Banyaknya 

konsumsi faktor penghambat absorpsi mikronutrien dalam makanan seperti serat, 
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tanin, fitat, dan oksalat juga dapat berakibat pada rendahnya ketersediaan biologik 

zat gizi yang penting untuk mencegah anemia. 

Menurut studi literatur, mikronutrien dan makronutrien dalam tubuh yang 

berasal dari asupan makanan saling berinteraksi dan keberadaan beberapa nutrien 

dapat membantu meningkatkan respon hemoglobin (enhancer factor) dan 

beberapa nutrien lainnya dapat menurunkan respon hemoglobin (inhibitor factor). 

Ketika seseorang berstatus anemia karena defisiensi beragam zat gizi maka akan 

meningkatkan risiko sakit akibat penurunan imunitas tubuh karena zat-zat gizi 

yang diperlukan untuk sintesis heme juga diperlukan untuk membentuk sistem 

imunitas tubuh sehingga orang yang anemia akan mudah terinfeksi patogen 

penyebab penyakit menular seperti influenza atau penyakit lainnya. Maka 

diperlukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut tentang anemia pada wanita 

usia subur (WUS) hubungannya dengan asupan zat gizi dari makanan dan 

kejadian sakit. 

 

1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan analisis masalah, maka pertanyaan 

penelitian adalah: 

1. “Apakah ada hubungan asupan zat gizi dari makanan dengan status anemia 

pada wanita usia subur (WUS) di Kabupaten Probolinggo?” 

2. “Apakah ada hubungan antara anemia dan kejadian sakit pada wanita usia 

subur (WUS) di Kabupaten Probolinggo?” 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis anemia pada wanita usia subur (WUS) hubungannya dengan 

asupan zat gizi dari makanan dan kejadian sakit di Kabupaten 

Probolinggo. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus penelitian ini, antara lain: 

1. Mempelajari karakteristik responden meliputi umur, pendidikan, jenis 

pekerjaan, dan penghasilan. 

2. Mempelajari konsumsi zat gizi dari makanan yang mengandung enhancer 

dan inhibitor factor. 

3. Mengkaji kadar hemoglobin dan status anemia pada wanita usia subur 

(WUS). 

4. Menganalisis hubungan asupan zat gizi dari makanan dengan kadar 

hemoglobin wanita usia subur (WUS). 

5. Menganalisis hubungan asupan zat gizi dari makanan dengan status 

anemia pada wanita usia subur (WUS). 

6. Menganalisis hubungan anemia dengan kejadian sakit pada wanita usia 

subur (WUS). 

1.4.3 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Peneliti  

 Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan  

pengalaman   peneliti  dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat dari 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANEMIA GIZI PADA WANITA USIA SUBUR.... OKY NOR SAHANA



9 
 

 
 

bangku perkuliahan untuk mengkaji masalah kesehatan khususnya di 

bidang kesehatan masyarakat terutama yang terkait dengan masalah 

anemia pada wanita usia subur (WUS) . 

2.  Manfaat bagi Instansi  

 a. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo 

Penelitian ini diharapkan  memberikan informasi mengenai status 

kesehatan masyarakat, khususnya tentang anemia pada wanita usia subur 

(WUS) di Kabupaten Probolinggo untuk selanjutnya dapat dijadikan 

sebagai bahan pertimbangan penentuan kebijakan pemerintah wilayah 

setempat di bidang kesehatan  sebagai upaya pencegahan dan 

penanggulangannya, misalnya dengan menggalakkan program (Tablet 

Tambah Darah (TTD) mandiri, pemberdayaan keluarga, dan edukasi pola 

hidup sehat.  

 b. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga 

Penelitian dengan topik yang sama dapat menambah wawasan serta 

memberikan ide dan referensi untuk penelitian lanjutan bagi para 

akademisi ilmu kesehatan masyarakat. 

3.  Bagi Masyarakat 

 Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

masyarakat akan pentingnya pencegahan dan penanggulangan anemia 

khususnya pada wanita usia subur (WUS) dengan meningkatkan konsumsi 

makanan bergizi khususnya makanan sumber zat besi. 
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