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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

A. Remaja Putri  

1. Pengertian Remaja 

Remaja adalah individu, baik wanita maupun pria yang berada 

pada masa atau usia antara anak – anak dan dewasa. menurut kalsifikasi 

World Health Organization (WHO), batasan remaja dalam hal ini adalah 

usia 10 tahun sampai dengan usia 19 tahun. Sementara menurut 

Perserikatan Bangsa – Bangsa  (PBB), anak muda (youth) berada pada 

rentang usia 15 – 24 tahun. Definisi tersebut kemudian disatukan dalam 

batas kaum muda (youth people) yang mencakup usia 10 24 tahun. 

(Maryam, 2016) 

Pada seorang wanita, masa remaja ditandai dengan mulainya 

menstruasi dan membesarnya buah dada. Adapun ciri – ciri-ciri khusus 

pada remaja putri: 

a. Pinggul melebar. 

b. Pertumbuhan rahim dan vagina. 

c. Menstruasi awal. 

d. Pertumbuhan rambut kelamin dan ketiak. 

e. Payudara membesar. 

f. Pertumbuhan lemak dan keringat (jerawat). 

g. Pertumbuhan berat badan dan tinggi badan (Depkes RI, 2007). 

 

2. Karakteristik Remaja 

Berdasarkan sifat atau ciri perkembangannya, masa (rentang 

waktu) remaja pada tiga tahap yaitu:  

a. Masa remaja awal (10-12 tahun)  

a) Tampak dan memang merasa lebih dekat dengan teman sebaya. 

b) Tampak dan merasa ingin bebas. 



8 
 

c) Tampak dan memang lebih banyak memperhatikan keadaan 

tubuhnya dan mulai berfikir yang khayal (abstrak). 

b. Masa remaja tengah (13-15 tahun)  

a) Tampak dan ingin mencari identitas diri.  

b)  Ada keinginan untuk berkencan atau ketertarikan pada lawan 

jenis. 

c) Timbul perasaan cinta yang mendalam.  

c. Masa Remaja akhir (16-19 tahun)  

a) Menampakkan pengungkapan kebebasan diri. 

b) Dalam mencari teman sebaya lebih selektif. 

c) Memiliki citra (gambaran, keadaan, peranan) terhadap dirinya.  

d) Dapat mewujudkan perasaaan cinta.  

e) Memiliki kemampuan berpikir khayal atau abstrak (Widyastuti dkk, 

2009). 

 

3. Kebiasaan Makan Remaja 

Pada umumnya, remaja lebih suka makan yang kurang bergizi 

seperti goreng-gorengan, cokelat, permen, dan es. Makanan bergizi yang 

beraneka ragam  kurang diminati  untuk dikonsumsi. Remaja sering 

makan diluar rumah bersama teman –teman sehingga waktu makan tidak 

teratur dan berdampak pada sistem pencernaan (seperti gastritis/maag 

atau nyeri lambung). Selain itu, remaja sering tidak makan pagi karena 

tergesa – gesa beraktivitas sehingga mereka mengalami lapar dan lemas, 

penurunan konsentrasi dan semangat belajar, bahkan pingsan/penurunan 

kesadaran akibat hipoglikemia (Maryam, 2016). 

Remaja putri sering menghindari beberapa jenis bahan makanan 

seperti telur dan susu. Susu dianggap minuman anak – anak atau 

dihubungkaan dengan kegemukan. Sikap seperti ini memicu kekurangan 

protein hewani sehingga menghambat pertumbuhan tulang untuk 

mencapai tinggi yang optimal. Remaja putri sering berfokus pada berat 

badan ideal dan berusaha agar selalu terlihat langsing. Standar langsing 

bagi remaja tidaklah jelas. Banyak remaja putri menganggap dirinya 
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kelebihan berat badan atau mudah menjadi gemuk sehingga sering 

menetapkan diet yang kurang benar, seperti membatasi atau mengurangi 

frekuensi dan jumlah makanan, memuntahakan makanan yang dimakan, 

atau pola pembatasan diet lain yang dapat berbahaya bagi remaja 

(Maryam, 2016). 

B. Anemia Remaja Putri 

1. Pengertian Anemia 

Anemia adalah suatu kondisi tubuh dimana kadar hemoglobin (Hb) 

dalam darah lebih rendah dari normal (WHO, 2011). Anemia merupakan 

suatu gejala yang harus dicari penyebabnya dan penanggulangannya 

dilakukan sesuai dengan penyebabnya. 

 

2. Penyebab Anemia 

Ada 3 penyebab anemia, yaitu: 

a) Defisiensi zat gizi 

Rendahnya asupan zat gizi baik hewani dan nabati yang 

merupakan pangan sumber zat besi yang berperan penting untuk 

pembuatan hemoglobin sebagai komponen dari sel darah 

merah/eritrosit. Zat gizi lain yang berperan penting dalam pembuatan 

hemoglobin antara lain asam folat dan vitamin B12. Pada penderita 

penyakit infeksi kronis seperti TBC, HIV/AIDS, dan keganasan 

seringkali disertai anemia, karena kekurangan asupan zat gizi atau 

akibat dari infeksi itu sendiri. 

b)  Perdarahan (Loss of blood volume) 

Perdarahan karena kecacingan dan trauma atau luka yang  

mengakibatkan kadar Hb menurun. Perdarahan karena menstruasi 

yang lama dan berlebihan. 

c) Hemolitik 

Perdarahan pada penderita malaria kronis perlu diwaspadai 

karena terjadi hemolitik yang mengakibatkan penumpukan zat besi 

(hemosiderosis) di organ tubuh, seperti hati dan limpa. 

 



10 
 

 

3. Dampak Anemia  

Anemia dapat menyebabkan berbagai dampak buruk pada rematri 

dan WUS, diantaranya: 

1. Menurunkan daya tahan tubuh sehingga penderita anemia mudah 

terkena penyakit infeksi 

2. Menurunnya kebugaran dan ketangkasan berpikir karena kurangnya 

oksigen ke sel otot dan sel otak. 

3. Menurunnya prestasi belajar dan produktivitas kerja/kinerja. 

Dampak anemia pada rematri dan WUS akan terbawa hingga 

dia menjadi ibu hamil anemia yang dapat mengakibatkan : 

1. Meningkatkan risiko Pertumbuhan Janin Terhambat (PJT), prematur, 

BBLR, dan gangguan tumbuh kembang anak diantaranya stunting dan 

gangguan neurokognitif. 

2. Perdarahan sebelum dan saat melahirkan yang dapat mengancam 

keselamatan ibu dan bayinya. 

3.  Bayi lahir dengan cadangan zat besi (Fe) yang rendah akan berlanjut 

menderita anemia pada bayi dan usia dini.  

4. Meningkatnya risiko kesakitan dan kematian neonatal dan bayi. 

 

4. Patofisiologi Anemia 

Anemia Defisiensi besi adalah anemia yang sekunder terhadap 

kekurangan Fe yang tersedia untuk sintesa hemoglobin. Oleh karena Fe 

merupakan bagian dari molekul hemoglobin maka dengan berkurangnya 

Fe, sintesa hemoglobin berkurang dan akhirnya adalah kadar hemoglobin  

akan menurun. Hemoglobin merupakan unsur yang sangat vital, oleh 

karenanya hemoglobin baru akan mengalami penurunan apabila dengan 

cadangan Fe dalam sumsum tulang dan lain – lain (RES) sudah betul – 

betul habis. Apabila cadangan Fe telah habis akan pula terlihat 

pengurangan Fe pada epitel seperti pada rambut, kuku, dan selaput lendir 

gastrointestinal. Jadi keluhan dan gejala anemia def. Fe adalah keluhan 

dan gejala akibat penurunan kadar Hemoglobin ialah adanya anemia dan 

berkurangnya Fe untuk struktur epitel (kulit, kuku rambut, tractus 



11 
 

gastrointestinal dan lain – lain). Yang penting dalam klinis adalah dalam 

etiologi dari Fe defisiensi yang berbeda pada berbagai tingkat usia.  

Pada usia anak biasanya disebabakan karena diit yang kurang 

mengandung Fe, juga sangat jarang disebabkan karena kehilangan 

darah. Pada orang dewasa perdarahan kronis/yang berulang-ulang 

adalah merupakan etiologi utama dari defisiensi Fe meskipun kadang-

kadang malnutrisi dan malabsorpsi merupakan penyebab defisiensi Fe. 

Sumber perdarahan sebagai sumber kehilangan Fe adalah : Perdarahan 

dari tractus digestivus seperti ulcus pepticum yang mengalami 

perdarahan kelainan vascular seperti pada morbis Osler Rendu Weber, 

keganasan pada gaster atau colon, rectum, parasit (ankylostomiasis). 

Perdarahan dari tractus urogenital: menometrorrhagia, keganasan dari 

vesicourinaria, ginjal dan lain-lain. Pada prinsipnya Fe defisiensi pada 

orang dewasa hampir selalu disebabkan karena kehilangan darah kronis 

yang bisa berasal dari semua bagian tubuh (Supandiman, 1997).  

Tubuh mendapatkan masukan besi yang berasal dari makanan 

dalam usus. Untuk memasukkan besi dari usus ke dalam tubuh 

diperlukan proses absorpsi. Absorpsi besi paling banyak terjadi pada 

duodenum dan jejunum proksimal, disebabkan oleh struktur epitel usus 

yang memungkinkan untuk itu. Proses absorpsi besi dibagi menjadi 3 

fase: 

1) Fase luminal  

Besi dalam makanan diolah dalam lambung kemudian siap 

diserap di duodenum Besi dalam makanan terdapat 2 bentuk yaitu: 

a. Besi heme : terdapat dalam daging dan ikan, absorpsi tinggi, tidak 

dihambat oleh bahan penghambat sehingga mempunyai 

bioavailabilitas tinggi. 

b. Besi non-heme : berasal dari sumber tumbuh-tumbuhan, absorpsi 

rendah, dipengaruhi oleh bahan pemacu dan penghambat 

sehingga bioavailabilitasnya rendah. 

Yang tergolong sebagai bahan pemacu absorpsi besi adalah 

“meat factors” dan vitamin C, sedangkan yang tergolong sebagai bahan 
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penghambat ialah tanat, phytat, dan serat (fibre). Dalam lambung karena 

pengaruh asam lambung maka besi dilepaskan dari ikatannya dengan 

senyawa lain. Kemudian terjadi reduksi dari besi bentuk feri ke fero yang 

siap untuk diserap. 

2) Fase mukosal  

Proses penyerapan dalam mukosa usus yang merupakan suatu 

proses yang aktif. Penyerapan besi terjadi terutama melalui mukosa 

duodenum dan jejenum proksimal. Penyerapan terjadi secara aktif melalui 

proses yang sangat kompleks. Dikenal adanya mucosal block, suatu 

mekanisme yang dapat mengatur penyerapan besi melalui mukosa usus. 

3) Fase korporeal  

 Meliputi proses transportasi besi dalam sirkulasi, utilisasi besi 

oleh sel-sel yang memerlukan serta penyimpanan besi (storage). Besi 

setelah diserap oleh eritrosit (epitel usus), melewati bagian basal epitel 

usus, memasuki kapiler usus, kemudian dalam darah diikat oleh 

apotransferin menjadi transferin. Transferin akan melepaskan besi pada 

sel RES melalui proses pinositosis. Banyaknya absorpsi besi tergantung 

pada jumlah kandungan besi dari makanan, Jenis besi dalam makanan : 

besi heme atau besi non-heme, adanya bahan penghambat atau pemacu 

absorpsi dalam makanan, kecepatan eritropoesis (Bakta, 2007) 

Pertukaran besi dalam tubuh merupakan lingkaran yang tertutup 

yang diatur oleh besarnya besi yang diserap usus, sedangkan kehilangan 

besi fisiologik bersifat tetap. Besi yang diserap setiap hari berkisar antara 

1-2mg, ekskresi besi terjadi dalam jumlah yang sama melalui eksfoliasi 

epitel. Besi dari usus dalam bentuk transferin akan bergabung dengan 

besi yang dimobilisasi dari makrofag dalam sumsum tulang sebesar 22 

mg untuk dapat memenuhi kebutuhan eritropoesis sebanyak 24 mg/hari. 

Eritrosit yang terbentuk secara efektif yang akan beredar melalui sirkulasi 

memerlukan besi 17mg, sedangkan besi sebesar 7mg akan dikembalikan 

ke makrofag karena terjadinya hemolisis infektif (hemolisis intramedular). 

Besi yang dapat pada eritrosit yang beredar, setelah mengalami proses 

penuaan juga akan dikembalikan 9 pada makrofag sumsum tulang 
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sebesar 17 mg. Sehingga dengan demikian dapat dilihat suatu lingkaran 

tertutup (closed circuit) yang sangat efisien (Bakta, 2007) 

 

5. Anemia Pada Remaja Putri 

Anemia merupakan masalah gizi yang banyak terdapat di seluruh 

dunia, yang tidak hanya terjadi di negara berkembang tetapi juga terjadi di 

negara maju. Penderita anemia diperkirakan dua milyar, dengan 

prevalensi terbanyak di wilayah Asia dan Afrika (UN-SCN, 2004 dalam 

Briawan, 2018). Bahkan WHO menyebutkan bahwa anemia merupakan 

masalah 10 kesehatan terbesar di abad modern ini. Kelompok yang 

beresiko tinggi menderita anemia adalah wanita usia subur (WUS), ibu 

hamil,anak usia sekolah, dan remaja. Meskipun demikian kelomok pria 

juga tidak lepas dari resiko menderita anemia (INACG, 2001 dalam 

Briawan, 2018). 

Anemia merupakan masalah gizi yang paling besar yang terjadi 

pada remaja, pada tahun 2011, Indonesia menempati urutan keenam dari 

11 negara ASEAN dengan prevalensi anemia mencapai 22,5% pada 

wanita subur (Steven et al, 2013). Prevalensi anemia di Indonesia 

termasuk berada pada kategori sedang, namun di beberapa daerah ( 

provinsi, kabupaten / kota) masih dijumpai jumlah prevalensi yang 

termasuk kategori berat (World Bank , 2003 dalam Briawan, 2018). 

Sedangkan di Indonesia dari total penduduk 2005, sebanyak 218 juta, 

proporsi kelompok usia remaja usia 10 – 19 tahun sebesar 41 juta, dan 

20,5 juta diantaranya perempuan (Briawan, 2018). Rematri dan WUS 

menderita anemia bila kadar hemoglobin darah menunjukkan nilai kurang 

dari 12 g/dL (Kemenkes, 2016). 

Terdapat beberapa gejala yang dapat diperhatikan pada penderita 

anemia, gejala yang sering ditemui pada penderita anemia adalah 5 L 

(Lesu, Letih, Lemah, Lelah, Lalai), disertai sakit kepala dan pusing 

(“kepala muter”), mata berkunang-kunang, mudah mengantuk, cepat 

capai serta sulit konsentrasi. Secara klinis penderita anemia ditandai 
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dengan “pucat” pada muka, kelopak mata, bibir, kulit, kuku dan telapak 

tangan (kemenkes, 2016). 

Anemia memiliki beberapa penyebab, beberapa jenis anemia 

dapat diakibatkan oleh defisiensi zat gizi, infeksi, atau genetik. Namun, 

anemia yang paling sering terjadi adalah anemia yang disebabkan oleh 

kekurangan asupan zat besi dan zat gizi lain serta rendahnya tingkatan 

penyerapan zat besi (MOST ,2004 dalam Briawan, 2018).  Anemia pada 

orang dewasa, anemia dapat menyebabkan gangguan fungsi imun, 

mental, fisik, dan termogulasi (Ramakrishnan, 2001 dalam Briawan, 

2018). Rematri yang menderita anemia berisiko mengalami anemia pada 

saat hamil. Hal ini akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan dan 

perkembangan janin dalam kandungan serta berpotensi menimbulkan 

komplikasi kehamilan dan persalinan, bahkan menyebabkan kematian ibu 

dan anak (Kemenkes, 2016). 

C. Assement Gizi 

1. Assesment Gizi Pada Remaja Putri 

Menurut Handayani, (2015) Tahapan assesment ini merupakan 

tahapan pengkajian data dasar pasien yang nantinya akan digunakan 

sebagai dasar menegakkan diagnosa gizi dan intervensi. Adapun data – 

data yang diperlukan dalam proses pengkajian ada tidaknya masalah gizi 

kata singkat dengan ABCD, yang terdiri : 

1. Antropometri : Merupakan hasil pengukuran dimensi tubuh. Data 

antropometri ini meliputi tinggi, berat badan, lebar, ketebalan dan masa 

lemak. Dengan data antropometri ini akan dapat diketahui status gizi 

seseorang.  

2. Biokimia : Merupakan kumpulan data hasil pemeriksaan laboraturium 

pasien / klien yang dapat menunjukkan ada tidaknya permasalahan 

pasien terkait perubahan data lab. 

3. Clinic (data klinik dan fisik pasien) : merupakan gambaran kondisi fisik 

pasien baik yang merupakan hasil laporan keluhan pasien ataupun hasil 

pemeriksaan fisik klinis oleh tenaga medis. 
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4. Dietery (data riwayat gizi pasien / klien) : merupakan gambaran data 

riwayat gizi pasien terkait dengan pola makan pasien, data asupan rata 

– ratu perhari yang dapat mendukung ada tidaknya permasalahn gizi 

terkait asupan makan pasien / klien. 

2. Antropometri Pada Remaja Putri 

Antropometri yaitu pengukuran dimensi  fisik dan komposisi tubuh 

manusia pada berbagai tingkat usia dan tingkat gizi. Pengukuran 

antropometri merupakan salah satu cara untuk melakukan penilaian 

status gizi secara langsung. 

Beberapa keuntungan menggunakan pengukuran antropometri 

yaitu sederhana, mudah, tidak memerlukan teknik yang tinggi sehingga 

dapat dilakukan oleh petugas yang relatif tidak ahli, peralatan yang 

digunakan tidak perlu terlalu mahal dan tahan lama, dapat diperoleh 

informasi terkait riwayat gizi masa lampau, mampu mengidentifikasi 

keadaan gizi ringan, sedang, buruk, dapat digunakan untu memantau 

status gizi dari waktu ke waktu. Menurut Gibson, ( 2005) dalam 

Handayani dkk, (2015), penilaian status gizi dengan antropometri 

memerlukan pengukuran beberapa parameter tersebut terdiri dua tipe, 

yaitu pengukuran ukuran tubuh (body size) yang meliputi berat badan, 

panjang/ tinggi badan, tinggi lutut, arm  span dan komposisi tubuh (body 

composition) yang meliputi waist circumference, lingkar lengan atas, tebal 

lemak bawah kulit. 

Penentuan status gizi pada anemia bisa menggunakan IMT 

dengan cara pengukuran tinggi badan dan berat badan. 

1. Berat Badan Ideal 

Berat badan ideal (BBI) dapat dihitung secara sederhana 

sebagai berikut : 

BBI = ( Tinggi Badan – 100) – 10% 

Seseorang dengan kerangka besar dan komposisi otot relatif 

besar mempunyai BBI lebih besar. Kelonggaran perhitungan ini ± 10 

– 20%.  
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Cara lain menentukan BBI adalah dengan menghitung 

Indeks Massa Tubuh (IMT) atau Body Mass Index (BMI) : 

 

IMT = Berat Badan (kg) / Tinggi Badan2 (m) 

 

Pengukuran IMT dapat dilakukan pada anak-anak, remaja 

maupun orang dewasa. Pada anak-anak dan remaja pengukuran 

IMT sangat terkait dengan umurnya, karena dengan perubahan 

umur terjadi perubahan komposisi tubuh dan densitas tubuh. 

Karena itu, pada anak-anak dan remaja digunakan indikator IMT 

menurut umur, biasa disimbolkan dengan IMT/U. Klasifikasi 

menurut Kemenkes RI (2010) dibedakan pada kelompok usia 0-60 

bulan dengan kelompok usia 5-18 bulan, klasifikasi IMT/U untuk 

anak usia 5-18 tahun disajikan pada Tabel 2.1 

 

 Tabel 2.1 Klasifikasi IMT menurut Kemenkes RI 2010 
untuk anak usia 5-18 tahun 

Nilai Z-score Klasifikasi 

z-skor ≥ +2 Obesitas 

+1 < z-skor < +2 Gemuk 

-2 < z-skor < +1 Normal 

-3 < z-skor < -2 Kurus 

z-skor < -3 Sangat kurus 

Sumber : Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 
N0. 1995/Menkes/SK/XII/2010 

 
Pada penelitian yang dilakukan oleh Karina dkk bahwa terdapat 

hubungan antara indeks massa tubuh dengan kadar hemoglobin. 

 

3. Pemeriksaan Biokimia Pada Remaja Putri 

Menurut Cornelia dkk (2011) dalam Handayani , pemeriksaan 

laboraturium digunakan untuk mengestimasi ketersediaan pada jaringan 
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dan cairan biologis, sangat kritis untuk pengkajian defisiensi zat gizi secara 

klinis dan sub klinis. 

Menurut Mahan et al (2012) dalam Handayani dkk (2014), tes 

laboraturium dilakukan untuk mendiagnosa penyakit, mendukung diagnosa 

gizi, mengawasi efektivitas intervensi medis, dan mengevaluasi intervensi 

dalam NCP. Menurut Cornelia dkk (2011) dalam Handayani dkk (2014), tes 

laboraturium menyediakan data objektif yang dapat digunakan dalam NCP.  

Tipe spesimen yang digunakan dalam pengkajian data biokimia antara lain, 

darah lengkap, sel – sel darah, plasma serum, urin, feses, rambut, dan 

jaringan biopsi (jarang digunakan). 

Penegakkan diagnosis biokimia anemia dilakukan dengan 

pemeriksaaan laboratorium kadar hemoglobin/Hb dalam darah dengan 

menggunakan metode Cyanmethemoglobin (WHO, 2001). Hal ini sesuai 

dengan Permenkes Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan 

Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat.  

 
Tabel 2.2 Klasifikasi Anemia menurut Kelompok Umur 

 
Populasi 

Non 
Anemia 

(g/dl) 

Anemia 
(g/dl) 

Ringan Sedang Berat 

 
Anak 6 – 59 bulan 

 
11 

 
10.0 – 10.9 

 
7.0 – 9.9 

 
< 7.0 

 
Anak 5 – 11 tahun 

 
11.5 

 
11.0 – 11.4 

 
8.0 – 10.9 

 
< 8.0 

 
Anak 12 – 14 tahun 

 
12 

 
11.0 – 11.9 

 
8.0 – 10.9 

 
< 8.0 

Perempuan tidak 
hamil (≥ 15 tahun) 

12 
 

11.0 – 11.9 
 

8.0 – 10.9 
 

< 8.0 

Ibu hamil 
 

11 
 

10.0 – 10.9 
 

7.0 – 9.9 
 

< 7.0 

Laki-laki ≥ 15 tahun 
 

13 
 

11.0 – 12.9 
 

8.0 – 10.9 
 

< 8.0 

Sumber : WHO, 2011 

 

4. Fisik Klinik Pada Remaja Putri 

Menurut Mosby’s Medical Dictionary dalam Handayani (2014), 

clinical assesment adalah suatu evaluasi kondisi fisik pasien prognosis 
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berdasarkan informasi yang dihimpun dari pemeriksaan fisik dan 

laboraturium serta riwayat medis pasien. 

Pemeriksaan fisik klinis pada penderita anemia dapat dilihat dari 

tanda – tanda berikut : 

a. Tanda Klinis 

1. Lelah, lesu, lemah, letih, lunglai 

2. Bibir tampak pucat 

3. Napas pendek  

4. Lidah licin 

5. Denyut jantung meningkat 

6. Susah buang air besar  

7. Nafsu makan berkurang  

8. Kadang – kadang pusing  

9.  Mudah mengantuk  

b. Metode Penentuan 

Untuk mendeteksi Anemia Gizi Besi (AGB) perlu dilakukan 

pemeriksaan (inspeksi) terhadap target organ yang meliputi : 

1. Mata 

Tanda fisik pada mata orang yang mengalami anemia 

defisiensi gizi besi kelopak mata bewarna merah muda pucat atau 

kuning. 

2. Kuku 

Hemoglobin dalam sel darah merah memberi darah warna 

merah, sehingga kadar rendah selama defisiensi besi membuat 

darah kurang merah Itu sebabnya kuku bisa kehilangan warna sehat 

dan kemerahan pada orang yang kekurangan zat besi. 

3. Bibir 

Orang yang terkena anemia defisiensi besi terkadang dapat 

dilihat dari hanya dari sekitar mulut saja. Kekurangan zat besi dapat 

menyebabkan bibir kering, radang merah di sudut mulut atau 

sariawan. 
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4.  Lidah 

Tanda pada lidah yang umum dijumpai yaitu lidah menjadi 

bengkak, meradang, pucat atau anehnya halus. Hemoglobin rendah 

pada defisiensi besi dapat menyebabkan lidah menjadi pucat, 

sedangkan kadar mioglobin yang lebih rendah dapat 

menyebabkannya menjadi sakit, halus dan bengkak. Myoglobin 

adalah protein dalam sel darah merah yang mendukung otot-otot, 

seperti otot yang membentuk lidah (Jane, 2017). 

c. Interpretasi 

Apabila dalam pemerikasaan fisik pada anak target organ 

banyak yang mengalami perubahan sesuai  dengan tanda- tanda klinis 

anemia gizi besi, ada petunjuk bahwa kemungkinan besar anak tersebut 

menderita Anemia Gizi Besi (Supariasa, 2014). 

 

5. Dietery Assesment Pada Anemia  

Dietery Assesment merupakan salah satu tahapan yang dilakukan 

untuk memperoleh data terkait riwayat gizi pada pasien guna melengkapi 

data dasar sebelum melakukan intervensi gizi. Dietery Assesment / 

pengkajian asupan makan adalah suatu cara untuk menggali data terkait 

asupan makanan termasuk komposisi, pola makan, diet yang sedang 

dijalani saat ini dan data lan yang terkait. Gambaran mengenai intake 

makan dapat diketahui secara kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu, 

metode dietery assesment merupakan salah satu metode yang dapat 

digunakan untuk melihat tanda tanda awal dari defisiensi zat gizi, pada 

penelitian metode yang digunakan adalah metode food recall dan food 

record untuk melihat jumlah asupan makanannya dan ffq untuk melihat 

kebiasaan makan dari remaja putri. Defisiensi gizi dapat terjadi karena 

ketidakcukupan salah satu atau lebih zat gizi dari diet atau intake sehari–

hari. Lebih lanjut, penentuan defisiensi zat gizi akan lebih akurat bila 

didukung oleh data hasil pemerikasaan biokimia, antropometri, dan fisik 

klinis. 
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6. Tingkat Konsumsi 

Keadaan kesehatan gizi tergantung dari tingkat konsumsi. Tingkat 

konsumsi adalah presentase perbandingan rata-rata asupan energi dan 

zat gizi dengan tingkat kebutuhan energi dan zat gizi tersebut. Kebutuhan 

seseorang berbeda-beda tergantung dari kondisi fisik dan usia seseorang 

(Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi, 2004). 

Untuk klasifikasi tingkat konsumsi kelompok / rumah tangga atau 

perorangan, belum ada standar yang pasti. Berdasarkan Buku Petugas 

gizi puskesmas Depkes RI (1996), klasifikasi tingkat konsumsi dibagi 

menjadi empat dengan cut off point masing – masing sebagai berikut: 

a) Di atas kebutuhan : >120% 

b) Normal  : 90 – 119% 

c) Defisit ringan : 80 – 90% 

d) Defisit sedang : 70 – 79% 

e) Defisit berat : <70% 

Menurut Gibson (2005), Kecukupan zat gizi dikategorikan menjadi 2 

yaitu, cukup jika asupan ≥77 % AKG  dan kurang jika asupan <77% AKG. 

Konsumsi zat gizi 77% sudah termasuk cukup, artinya makanan/minuman 

yang dikonsumsi sudah cukup untuk proses metabolisme tubuh yang normal 

sehingga dapat berguna sebagai sumber tenaga, pembangun dan pengatur 

tubuh, serta tubuh tetap dalam kondisi prima dan sehat.  

 

D. Zat Gizi Yang Berperan Pada Pembentukan Hb  

1. Peran Protein Pada Pembentukan Hb 

Protein adalah bagian dari semua sel hidup dan merupakan bagian 

terbesar tubuh sesudah air. Semua enzim, hormon, pengangkut zat–zat gizi 

dan darah, matriks intraseluler, dan sebagainya adalah protein. Protein 

mempunyai fungsi khas yang tidak dapat digantikan oleh zat gizi lain, yaitu 

membangun serta memelihara sel–sel jaringan tubuh. 

Hemoglobin, pigmen darah yang bewarna merah dan berfungsi 

sebagai pengangkut oksigen dan karbon dioksida adalah ikatan protein 

(Almatsier, 2009). Hemoglobin dibentuk dari gabungan protein dan zat besi 
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dan membentuk sel darah merah/eritrosit (Kemenkes, 2016). Hemoglobin 

tersusun dari senyawa kompleks protein globin dan heme (senyawa porfirin 

yang bagian pusatnya diisi satu atom besi). Satu molekul hemoglobin terdiri 

dari empat molekul globin dan empat heme, sehingga setiap satu molekul 

hemoglobin mempunyai empat atom besi (Sadikin, 2002 dalam Briawan, 

2018). Struktur molekul hemoglobin ini yang dapat mengikat oksigen, dan 

zat besi harus berada dalam bentuk tereduksi (Fe2+ atau ferro). Hemoglobin 

yang mengalami oksidasi akan menjadi metemogiobin dan ferro berubah 

menjadi ferri sehingga tidak mampu lagi mengikat oksigen. Untuk 

menghindari risiko oksidasi, hemoglobin diikat dan tersembunyi pada ikatan 

peptida molekul protein globulin sel darah  merah (Briawan, 2018)  

Protein memegang peranan essensial dalam mengangkut zat – zat 

gizi dari saluran cerna melalui dinding saluran cerna ke dalam darah, dari 

darah ke jaringan  ke jaringan, dan melalui membran sel ke dalam sel–sel. 

Sebagian besar bahan yang mengangkut zat–zat gizi ini adalah protein. Alat 

angkut protein ini dapat bertindak secara khusus, misalnya protein pengikat 

retinol yang hanya mengangkut vitamin A. Atau dapat mengangkut beberapa 

jenis zat gizi seperti mangan dan zat besi, yaitu transferin, atau mengangkut 

lipida dan bahan sejenis lipida, yaitu lipoprotein. Kekurangan protein, 

menyebabkan gangguan pada absorbsi dan transportasi zat–zat gizi 

(Almatsier, 2009). 

Sumber protein bisa didapatkan dari makanan. Bahan makanan 

hewani merupakan sumber protein yang baik dalam jumlah maupun mutu 

seperti; telur, susu, daging, unggas, ikan, dan kerang. Sumber bahan 

makanan hewani ini juga kaya akan zat besi yang penyerapannya lebih 

banyak dibandingkan dengan protein yang bersumber dari nabati. Sumber 

protein nabati adalah kacang kedelai dan hasilnya, seperti tempe, tahu, dan 

kacang–kacangan lain. Kacang kedelai merupakan sumber protein nabati 

yang mempunyai mutu atau nilai biologi tertinggi.  

Bahan makanan hewani dalam protein bermutu tinggi, tetapi hanya 

18,4% konsumsi protein rata–rata penduduk Indonesia. Bahan makanan 

nabati yang kaya dalam protein adalah kacang–kacangan. Kontribusinya 
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rata–rata terhadap konsumsi protein hanya 9%. Sayur dan buahan rendah 

dalam protein, kontribusinya rata–rata terhadap konsumsi protein adalah 

5,3%. Gula, sirop, lemak, dan minyak murni tidak mengandung protein 

(Almatsier, 2009). Angka kecukupan protein per hari pada remaja dapat 

dilihat pada tabel 2.3 

 

Tabel 2.3 Tabel Angka Kecukupan Protein Remaja (perhari) 

Kelompok umur Kebutuhan Protein(g/hr) 

Pria 
 

 

10-12 tahun  56  

13-15 tahun  72  

16 -18 tahun  66  

19-29 tahun  62  

Wanita 
 

 

10-12 tahun  60  

13-15 tahun  69  

16-18 tahun  59  

19-29 tahun  56  

  Sumber : (Angka Kecukupan Gizi protein remaja (AKG), 2013 

 

2. Peran Vitamin C Pada Pembentukan Hb 

Defisiensi vitamin C menyebabkan beberapa bentuk anemia 

meskipun belum jelas apa peran langsungnya dalam mencegah anemia 

atau secara tidak langsung meningkatkan penyerapan zat besi. Vitamin C 

berperan pada penyerapan zat besi di usus dan mobilisasi dari 

penyimpanan dalam feritin. Suplementasi vitamin C juga meningkatkan 

penyerapan zat besi dari pangan nabati (non-heme). Konsumsi 25-75 mg 

vitamin C dapat meningkatkan penyerapan empat kali besi non-heme 

(MIP, 2000 dalam Briawan, 2018).  

Vitamin C juga dapat memperbaiki status hematologi dengan 

mekanisme lain, yaitu mengurangi pengaruh inhibitor pada komponen 

pangan nabati (seperti tanin pada teh). Vitamin C mengaktivasi enzim 

yang diperlukan untuk mengubah asam folat dalam makanan ke dalam 

bentuk aktif asam folat yang dapat mencegah anemia megaloblastik. 

Karena vitamin C termasuk antioksidan, vitamin ini melindungi darah 
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merah dari radikal bebas (MIP, 2000). Vitamin C juga berperan  daIam 

menjaga permeabilitas sel darah merah.  

Jayatissa dan Piyasena (1999) dalam Briawan 2018 melakukan 

studi pada wanita usia 10-17 tahun di Srilanka, dengan suplementasi zat 

besi, asam folat, dan vitamin C yang diberikan secara harian dan 

mingguan. Rata-rata prevalensi anemia turun sebesar 15% pada 

suplementasi mingguan dan turun 10% pada suplementasi harian. Rata-

rata Hb pada suplementasi harian tidak berbeda dengan mingguan, tetapi 

plasma feritin lebih tinggi pada suplementasi harian. Studi Almasyhuri et 

al. (1998) dalam Briawan secara in vitro, kapsul zat besi (60 mg) yang 

ditambahkan vitamin C (100 mg) akan meningkatkan rata-rata 

penyerapan zat besi sekitar 10% (22 mg menjadi 29 mg). Hasilnya kurang 

lebih sama dengan ketika pemberian kapsul zat besi ditambahkan pepaya 

250 g, yaitu penyerapan zat besi meningkat dari 22 mg menjadi 26 mg 

(Briawan, 2018).  

Cook et al. (1984) dalam Briawan melakukan studi dengan 

memberikan asam askorbat 2g/hari selama 16 hari. Hasilnya 

menunjukkan suplemen tersebut tidak berdampak terhadap simpanan zat 

besi, karena rata-rata feritin serum menurun dari 46 menjadi 43 mg/l. 

Ketika pemberian supiemen vitamin C dilanjutkan selama 20 bulan, hasil 

yang sama ditemukan pada simpanan besi yang tidak meningkat. Studi 

lain yang telah dilakukan untuk melihat efek suplementasi vitamin C 

terhadap status zat besi pada anak, wanita dewasa, dan wanita hamil 

disajikan pada Tabel 5.3. Hasilnya secara umum dapat meningkatkan 

serum besi, feritin, dan Hb, kecuali pada kelompok ibu hamil (Briawan, 

2018). Angka kecukupan vitamin C remaja per hari dapat dilihat pada 

tabel 2.4 
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Tabel 2.4 Tabel Angka Kecukupan Vitamin c yang dianjurkan untuk 
remaja (perorang perhari). 

Kelompok Umur Kebutuhan Vitamin C 

Laki-laki  

 (10-12 tahun) 50  

 (13-15 tahun)  75 

 (13-15 tahun)  90  

 (16-18 tahun)  90  

Perempuan  

(10-12 tahun) 50  

 (13-15 tahun)   65  

 (16-18 tahun)  75  

 (19-29 tahun)  75  

Sumber : (Angka Kecukupan Gizi (AKG),2013). 

 

3. Peran Zat Besi Pada Pembentukan Hb 

Kebutuhan zat besi pada remaja juga meningkat karena 

pertumbuhan yang cepat. Pada perempuan, kebutuhan yang tinggi akan 

zat besi terutama disebabkan kehilangan zat besi selama menstruasi. 

Dengan demikian perempuan lebih rawan terhadap anemia 

dibandingkan laki-laki (Maryam, 2016)  

Zat besi (Fe) merupakan microelement yang essensial bagi 

tubuh. Zat ini terutama diperlukan dalam hemopbosis (pembentukan 

darah, yaitu dalam sintesa Hemoglobin (Hb). Hemoglobin dibentuk dari 

gabungan protein dan zat besi dan membentuk sel darah 

merah/eritrosit. Jumlah zat besi di dalam tubuh hanya sedikit (3-5g), 

tetapi mempunyai peranan yang sangat besar. Juga terdapat bukti 

bahwa zat besi sangat berperan dalam pertumbuhan skeletal. 

Peningkatan jaringan tubuh dan jumlah sel darah merah berhubungan 

dengan pertumbuhan yang pesat pada masa remaja. Pada saat 

menstruasi terjadi peningkatan kebutuhan zat besi yang signifikan, yaitu 

satu tahun setelah puncak pertumbuhan (peak growth) (Krummel dan 

Kris – Etherton, 1996 dalam Briawan, 2018). 

Di Indonesia diperkirakan sebagian besar anemia terjadi karena 

kekurangan zat besi sebagai akibat dari kurangnya asupan makanan 
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sumber zat besi khususnya sumber pangan hewani (besi heme). 

Sumber utama zat besi adalah pangan hewani (besi heme), seperti: hati, 

daging (sapi dan kambing), unggas (ayam, bebek, burung), dan ikan. 

Zat besi dalam sumber pangan hewani (besi heme) dapat diserap tubuh 

antara 20-30% (Kemenkes, 2016). 

Pangan nabati (tumbuh-tumbuhan) juga mengandung zat besi 

(besi nonheme) namun jumlah zat besi yang bisa diserap oleh usus jauh 

lebih sedikit dibanding zat besi dari bahan makanan hewani. Zat besi 

nonheme (pangan nabati) yang dapat diserap oleh tubuh adalah 1-10%. 

Contoh pangan nabati sumber zat besi adalah sayuran berwarna hijau 

tua (bayam, singkong, kangkung) dan kelompok kacang-kacangan 

(tempe, tahu, kacang merah). Masyarakat Indonesia lebih dominan 

mengonsumsi sumber zat besi yang berasal dari nabati. Hasil Survei 

Konsumsi Makanan Individu (Kemkes, 2014) menunjukkan bahwa 

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

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

masyarakat Indonesia rentan terhadap risiko menderita Anemia Gizi 

Besi (AGB). Pada remaja, frekuensi konsumsi lauk nabati lebih banyak 

dibandingkan dengan lauk pangan hewani. Sebanyak 70% mahasiswi 

mengonsumsi lauk hewani tidak setiap hari. Sedangkan 54,2% 

mengonsumsi lauk nabati tidak setiap hari, atau sebanyak 45,8% yang 

mengonsumsi lauk nabati setiap hari (Depkes,2005 dalam Briawan 

2018). Berikut tabel AKG zat besi sesuai umur dan jenis kelamin. 

Tabel 2.5 Angka Kecukupan Zat Besi remaja (per hari) 

Umur AKP (mg/org/hari) 

Pria  

10-12 tahun  13  

13-15 tahun  19  

16-18 tahun  15  

19-29 tahun  13  

Wanita   

10-12 tahun  20  

13-15 tahun  26  

16-18 tahun  26  

19-29 tahun  26  

Sumber : (Angka Kecukupan Gizi (AKG),2013) 
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4. Pentingnya Gizi Untuk Pembentukan Hb Pada Masa Remaja Putri 

Selama masa remaja seseorang akan mengalami pertumbuhan 

fisik  yang sangat pesat. Dibandingkan periode lainnya setelah 

kelahiran, masa remaja mengalami pertumbuhan terpesat kedua setelah 

tahun pertama kehidupan. Lebih dari 20% total pertumbuhan tinggi 

badan dan sampai 50% masa tulang tubuh telah dicapai pada periode 

ini. Oleh sebab itu, kebutuhan zat gizi meningkat melebihi kebutuhan 

pada masa kanak–kanak  ( Krummel et al, 1996 dalam Briawan 2018). 

Secara biologis, sosial, psikologis, dan kognitif, perubahan yang 

terjadi saat remaja dapat memengaruhi status gizi dan kesehatan. 

Pertumbuhan fisik yang cepat memerlukan  energi dan zat gizi yang 

tinggi. Sedangkan perilaku hidup seperti kemandirian, makan  diluar 

rumah, penampilan dan ukuran tubuh, penerimaan kelompok, serta 

gaya hidup akan memengaruhi pemilihan dan pola makan. Gizi yang 

baik selama remaja tidak hanya berpengaruh pada optimalisasi 

pertumbuhan saat remaja, tetapi juga pencegahan penyakit kronis 

setelah dewasa. pada periode remaja ini juga perlu diperhatikan 

pentingnya pentingnya masalah gizi prakonsepsi untuk meningkatkan 

kualitas kehamilan (Briawan, 2018). 

Wanita yang berstatus gizi baik mempunyai kecepatan tumbuh 

yang tinggi dan akan cepat mengalami menstruasi. Sedangkan wanita 

yang berstatus gizi buruk pertumbuhannya akan pelan dan lama, serta 

menstruasinya lebih lambat (Briawan, 2018). Masalah balita pendek 

menggambarkan adanya masalah gizi kronis, dipengaruhi dari kondisi 

ibu/calon ibu, masa janin, dan masa bayi/balita, termasuk penyakit yang 

diderita selama masa balita. Seperti masalah gizi lainnya, tidak hanya 

terkait masalah kesehatan, namun juga dipengaruhi berbagai kondisi 

lain yang secara tidak langsung mempengaruhi kesehatan (Infodatin, 

2016). Di India, puncak pertumbuhan berat badan dan tinggi badan 

terlambat selama 18 bulan pada anak–anak yang mempunyai riwayat 

tubuh pendek (stunting). Kondisi awal akibat stunting pada masa kanak–

kanak akan menentukan hasil akhir tinggi badan setelah dewasa. 

Keterlambatan menstruasi sebagian disebabkan oleh simpanan zat besi 
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yang kurang di dalam tubuh anak yang mengalami kurang gizi (ABD/ 

SCN, 2001 dalam Briawan, 2018).  

Pada siklus kehidupan manusia, masa remaja adalah periode 

kritis kedua untuk pertumbuhan fisiknya setelah bayi. Tinggi badan 

orang dewasa hampir 25% diperoleh saat remaja. Bagi sebagian besar 

remaja, kualitas pangan yang buruk merupakan penyebab utama dari 

masalah gizi. Aktivitas fisik yang berlebihan dan infeksi kemungkinan 

juga menjadi penyebab rendahnya status gizi. Jika defisiensi asam folat 

tidak ditanggulangi selama  prakonsepsi, maka akan menyebabkan 

kerusakan pada janin yang bersifat irreversible. Pengobatan pada 

pertengahan kehamilan tidak akan menyembuhkan rusaknya jaringan 

saraf janin (neural tube defect, NTD) yang terjadi pada awal minggu 

kehamilan. Kehamilan saat remaja yang sering terjadi diluar rencana 

dapat memperburuk kondisi ini. Masalah zat gizi mikro lain pada remaja 

adalah kekurang vitamin A, seng, dan kalsium. Defisiensi vitamin A akan 

mengganggu proses pertumbuhan dan kematangan organ seksual. 

Selain itu juga sangat diperlukan untuk fungsi imunitas dan 

penglihatan. Seng dan kalsium diperlukan untuk pertumbuhan skeletal, 

asupan kalsium yang cukup selama remaja akan mengurangi risiko 

osteoporosis setelah dewasa (World Bank, 2003 dalam Briawan, 2018). 

 

 

 

 

 

 

  


