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ABSTRACT 

 

Background: Low nutritional status of schoolchildren will have a negative impact on improving the quality 

of human resources. One of the nutritional problems faced by school children are anemia due to iron 

deficiency. Iron deficiency can be caused by inadequate intake of iron-containing foods, consumption of food 

iron absorption inhibitors, and infectious diseases. Iron deficiency is marked by decreasing levels of ferritin. 

This research aim to know the relationship among the intake of iron with ferritin level in grade 4 and 5 

Catholic Elementary ST. Theresia Malalayang Manado. 

Methods: This research was an observational analytic cross sectional approach. This research was conducted 

in February-April 2013 in Catholic elementary ST. Theresia Malalayang, with a student population of grade 

4 and 5amounting 175 students and a sample of 60 students. This research used questionnaires and tools / 

materials examination ferritin level. Results were analyzed using Fisher's Exact test with a significance level 

of 5% (α = 0,05). 

Result: Result showed 83.3% of iron intake classified deficit, 50% lower ferritin level and found significant 

relationship among the iron intake with ferritin level in grade 4 and 5 Catholic Elementary ST. Theresia 

Malalayang. Based on the results of this study, researchers gave advice to students to consume foods that 

containing iron. 
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RINGKASAN 

 

Latar Belakang:Rendahnya status gizi anak sekolah  membawa dampak negatif pada peningkatan kualitas 

SDM. Salah satu masalah gizi yang di hadapi anak sekolah yaitu anemia karena defisiensi zat besi.Defisiensi 

zat besi dapat disebabkan oleh kurangnya asupan makanan yang mengandung zat besi, konsumsi makanan 

penghambat penyerapan zat besi, dan infeksi penyakit. Defisiensi zat besi di tandai dengan menurunnya 

kadar feritin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara asupan zat besi dengan kadar feritin 

pada siswa kelas 4 dan 5 SD Katolik ST. Theresia Malalayang Kota Manado  

Metode Penelitian:Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. 

Penelitian ini  dilaksanakan pada bulan Februari - April tahun 2013 di SD Katolik ST. Theresia Malalayang, 

dengan populasi siswa kelas 4 dan 5 yang berjumlah 175 siswa dan sampel 60 siswa. Penelitian ini 

menggunakan kuesioner dan alat/bahan pemeriksaan kadar feritin. Hasil di analisa dengan menggunakan uji 

Fisher Exact dengan taraf signifikan  5% (α= 0,05). 

Hasil Penelitian:Hasil penelitian menunjukan 83,3% asupan zat besi tergolong defisit, 50% kadar feritin 

rendahdan terdapat hubungan yang bermakna antara asupan zat besi dengan kadar feritin 

pada siswa kelas 4 dan 5 SD Katolik ST. Theresia Malalayang.Berdasarkan hasil penelitian ini peneliti 

memberikan saran kepada siswa untuk mengkonsumsi bahan makanan yang mengandung zat besi. 

 

Kata kunci: Asupan Zat Besi, Kadar Feritin, Siswa SD 

 

 

 

 

 

 

 



PENDAHULUAN 

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa 

ditentukan oleh ketersediaan sumber daya 

manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu SDM 

yang memiliki fisik yang tangguh, mental 

yang kuat, kesehatan yang prima, serta 

cerdas.Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

mengungkapkan pentingnya penanggulangan 

kekuranga gizi dalam kaitannya dengan 

upaya peningkatan SDM pada seluruh 

kelompok umur sesuai siklus kehidupan 

(Adriani & Wirjatmadi, 2012a). Masalah gizi 

yang terjadi pada masa tertentu akan 

menimbulkan masalah pembangunan di masa 

selanjutnya. Pemberian gizi yang kurang baik 

terutama terhadap anak-anak, akan 

menurunkan potensi sumber daya 

pembangunan masyarakat (Cakrawati & 

Mustika, 2012). Rendahnya status gizi anak 

sekolah akan membawa dampak negatif pada 

peningkatan kualitas SDM. Masalah gizi 

yang dihadapi oleh anak sekolah adalah 

stunting (kurang gizi kronik sehingga anak 

menjadi pendek), underweight (kurang energi 

sehingga kurus), anemia (kurang zat besi), 

dan defisiensi iodium (Khomsan, 2012). 

Anemia defisiensi besi merupakan jenis 

malnutrisi yang banyak dijumpai bukan 

hanya di Indonesia tetapi bahkan di seluruh 

penjuru dunia.Jenis anemia ini juga sering 

ditemukan di antara anak-anak dan para 

remaja yang kebutuhan zat besinya tinggi 

karena berlangsungnya pertumbuhan (Beck, 

2011). Sebagian besar anemia disebabkan 

oleh defisiensi zat besi yang ditandai 

berdasarkan penurunan kadar feritin. Kadar 

feritin serum mencerminkan Status simpanan 

total zat besi tubuh (Gibney, 2009). Feritin 

serum merupakan indikator cadangan besi 

yang sangat baik, yang dapat dilihat melalui 

pemeriksaan laboratorium (Sudoyo dkk, 

2009). 

Kekurangan zat besi merupakan 

gangguan gizi yang paling umum dan luas di 

dunia.Serta mempengaruhi sejumlah besar 

anak-anak dan perempuan di negara-negara 

berkembang. Prevalensi defisiensi besi 

sangat bervariasi sesuai dengan faktor usia, 

jenis kelamin, fisiologis, patologis, 

lingkungan, dan kondisi sosial ekonomi 

(WHO/UNICEF/UNU, 2001). Anemia gizi 

besi dapat disebabkan oleh kurangnya asupan 

makanan yang mengandung zat besi dan 

konsumsi makanan penghambat penyerapan 

zat besi, infeksi penyakit.Selain itu di 

sebabkan oleh distribusi makanan yang tidak 

merata keseluruh daerah.Dalam memenuhi 

asupan gizinya, tubuh membutuhkan 

makronutrien, yaitu karbohidrat, lemak, 

protein, dan mikronutrien, vitamin, yodium, 

zat besi, seng, asam folat, dan lain 

sebagainya (Cakrawati & Mustika, 

2012).Usia anak sekolah adalah antara 7-12 

tahun. Pada usia ini anak tumbuh secara 

perlahan dan menunjukan pematangan 

keterampilan, kepribadiannya berkembang, 

dan tingkat kemandiriannya meningkat. Hal 

ini berpengaruh terhadap jumlah dan jenis 

makanan yang dimakan dan cara 

memakannya (Almatsier, 2011). 

Masalah anemia karena kurang zat besi 

di seluruh dunia diperkirakan 1,2 miliyar 

orang (termasuk anak sekolah) yang akan 

mengganggu performans kognitif anak dan 

produktivitas orang dewasa. Prevalensi 

anemia di kalangan anak-anak di Asia 

mencapai 58,4%, angka ini lebih tinggi dari 

rata-rata di afrika (49,8%) ataupun rata-rata 

di dunia (Khomsan, 2012). Menurut SK 

Menteri Kesehatan (MenKes) prevalensi 

anemia di Indonesia adalah 14,8% dan pada 

anak-anak adalah 9,8%, di Sulawesi Uatara 

prevalensi anemia adalah 5,7% dan pada 

anak-anak 3,0% (Depkes RI, 2008). 

Penelitian yang dilakukan di Desa Minaesa 

Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara 

prevalensi anemia adalah 39,4% 

(Manampiring, 2008).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

apakah ada hubungan antara asupan zat besi 

dengan kadar feritin pada siswa kelas 4 dan 5 

SD Katolik ST. Theresia Malalayang Kota 

Manado. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian bersifat observasional analitik 

dengan pendekatan cross sectional. 

Penelitian ini di laksanakan pada siswa kelas 

4 dan 5 SD Katolik ST. Theresia Malalayang 

Kota Manado bulan Februari – April tahun 

2013 dengan populasi 175 siswa dan sampel 

60 siswa. 

Data dalam penelitian ini yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah 

data asupan zat besi yang diperoleh dari food 

recall dan data kadar feritin dari masing-

masing siswa. Data sekunder adalah data 

identitas siswa, yang diperoleh dari data 

registrasi yang ada di sekolah. 



HASIL PENELITIAN 

Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di SD Katolik 

ST. Theresia Malalayang Kota 

Manado.Sekolah ini terletak di Jalan Wolter 

Monginsidi Kecamatan Malalayang Kota 

Manado.Jumlah siswa pada tahun ajaran 

2012/2013 yaitu 572 siswa.Jumlah tenaga 

pengajar disekolah ini yaitu 15 guru, yang 

terdiri dari 3 laki-laki dan 12 

perempuan.Sekolah ini mempunyai beberapa 

fasilitas penunjang pembelajaran berupa 

perpustakaan, laboratorium IPA, 

Laboratorium IPS, Laboratorium Komputer, 

ruang UKS, dan lapangan olaraga. 

 

Asupan Zat Besi  

Asupan zat besi dalam penelitian ini yaitu 

sebesar 90% tergolong defisit dari 60 

responden.Pada perempuan sebesar 95,5% 

tergolong defisit dan menurut umur 97,1% 

tergolong defisit pada umur 10 tahun. 

Menurut tingkat pendidikan orang tua, 

asupan zat besi yang tergolong defisit 

terbanyak pada tingkat pendidikan SMA dan 

S1 baik  pendidikan ayah maupun ibu dan 

menurut pekerjaan orang tua, terbanyak pada 

orang tua yang pekerjaannya PNS dan 

Swasta. Asupan zat besi yang tergolong 

defisit menurut tingkat pendapatan orang tua 

per bulan yaitu 33 responden (89,2%). 

Kadar Feritin 

Distribusi kadar feritin menurut jenis kelamin 

yaitu pada laki-laki 28 responden (73,3%) 

kadar feritinnya rendah. Sedangkan pada 

perempuan hanya 2 responden (9%) kadar 

feritinnya rendah, 20 responden (90%) kadar 

feritinnya normal. Menurut umur sebanyak 

14 responden (58,3%) pada umur 9 tahun 

kadar feritinnya rendah., 6 responden (25%) 

normal dan 4 responden (16,7%) lebih. 

Menurut tingkat pendidikan orang tua, kadar 

feritin rendah rata-rata pada pendidikan 

SMA. Menurut pekerjaan orang tua kadar 

feritin rendah rata-rata pada pekerja PNS dan 

pada pekerja Nelayan 100% serta pada IRT 

60%. Menurut tingkat pendapatan orang tua, 

kadar feritin rendah pada pendapatan ≤ Rp 

5.000.000 yaitu 54,1%. 

 

 

 

Hubungan Asupan Zat Besi dengan Kadar 

Feritin 

Hubungan Antara Asupan Zat Besi dengan 

Kadar Feritin 

A. Zat 

Besi 

Kadar Feritin Total P* 

Renda

h 

Norma

l 
 

 

n n n  

Defisit 24 30 54  

0,024 Baik 6 0 6 

Total 30 30 60  

*uji Fisher Exact  

Berdasarkan hasil uji Fisher Exact 

terlihatnilai  Psebesar0,024. Hal ini berarti 

terdapat hubungan yang signifikan antara 

asupan zat besi dengan kadar feritin pada 

siswa SD Katolik ST. Theresia Malalayang. 

PEMBAHASAN 

Responden dalam penelitian ini yang 

bersedia untuk menjadi responden berjumlah 

60 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 

38 responden dan perempuan sebanyak 22 

responden. Menurut umur responden, siswa 

yang menjadi responden yang berumur 9 

tahun berjumlah 24 responden, berumur 10 

tahun berjumlah 35 responden dan yang 

berumur 11 tahun berjumlah 1 responden.  

Berdasarkan data yang diperoleh, 

pendidikan ayah paling banyak adalah 

tingkat SMA sebesar 31 (51,7%) orang, 

sedangkan pendidikan ibu yang paling 

banyak S1 sebesar 46,7%. pekerjaan orang 

tua responden terbesar untuk ayah adalah 

swasta dan ibu adalah pegawai negeri sipil 

(PNS). Menurut depertemen gizi dan 

kesehatan masyarakat (2010) Tingkat 

pendidikan berhubungan dengan status gizi 

karena dengan meningkatnya pendidikan 

kemungkinan akan miningkatkan pendapatan 

sehingga dapat meningkatkan daya beli 

makanan. Kemampuan keluarga untuk 

membeli bahan makanan antara lain 

tergantung pada besar kecilnya pendapatan 

keluarga. Pada penelitian ini ada 61,7% 

pendapatan ≤ Rp 5.000.000 dan 23 orang 

(38,3%) memiliki pendapatan > Rp 

5.000.000. 



Asupan zat besi siswa kelas 4 dan 5 SD 

Katolik ST. Theresia Malalayang dari  60 

responden yang tergolong defisit yaitu 

sebanyak 53 responden (83,3%). Berdasarkan 

hasil wawancara dengan menggunakan food 

recall 2x24 jam kepada siswa yang menjadi 

responden, sebagian besar siswa kurang 

mengkonsumsi sayuran dan bauh, serta pola 

konsumsi makan dari siswa belum bervariasi. 

Hasil penelitian ini sama dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Manampiring 

(2008) pada anak Sekolah Dasar di Desa 

Minaesa Kecamatan Wori Kabupaten 

Minahasa Utara, menunjukan bahwa jumlah 

asupan dan tingkat kecukupan zat besi berada 

dibawah Angka Kecukupan Gizi. Penelitian 

juga yang dilakukan oleh Yunitasari (2012) 

tentang perbedaan IQ antara anak stunting 

dan tidak stunting umur 7-12 tahun di 

sekolah dasar Negeri 4 Kecamatan 

Ketanggungan Kabupaten Brebes 

menunjukan sebagian besar responden 

memiliki tingkat konsumsi zat besi kurang. 

Asupan zat besi harian diperlukan untuk 

mengganti zat besi yang hilang, sebaiknya 

mengkonsumsi makanan yang banyak 

mengandung zat besi seperti makanan yang 

berasal dari daging hewan.Kebiasaan 

mengkonsumsi makanan yang mengganggu 

penyerapan zat besi secara bersamaan pada 

waktu makan menyebabkan serapan zat besi 

semakin rendah (Arisman, 2009). Masalah-

masalah yang timbul pada anak sekolah 

anatara lain defisiensi zat besi, hal ini terjadi 

karena umur anak sekolah sangat aktif 

bermain dan banyak kegiatan, baik disekolah 

atau dilingkungan rumah (Notoatmodjo, 

2007). Hasil penelitian Andarina dan 

Sumarmi yang dilakukan pada balita usia 13-

36 bulan yaitu didapatkan konsumsi zat besi 

rata-rata telah mencapai angka yang 

dianjurkan untuk kelompok usia balita. 

Kadar feritin dari 60 responden yang 

dilakukan dalam penelitian ini yaitu 30 

responden (50%) kadar feritinnya rendah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Kusumadewi, 

dkk. (2011) tentang dietary iron intake, 

serum ferritin and haemoglobin levels, and 

cognitive development scores of infants aged 

6-8 months menunjukan 18,9% mempunyai 

kadar feritin serum kurang dari normal.  

penelitian yang dilakukan oleh Vania Petrina 

(2011) Fakultas Kedokteran UNDIP pada 

Carrier Talasemia β tentang hubungan antara 

kadar feritin serum dengan kadar hepsidin 

menunjukan kadar feritin pada wanita dan 

pria dalam penelitian ini berada dalam batas 

normal. Feritin terdapat dalam plasma dan 

serum dan berada dalam kesetimbangan 

dengan hampir semua jaringan penghasil 

feritin.Feritin serum adalah suatu protein 

yang tidak mengandung besi dan berada 

dalam konsentrasi relatif rendah 

dibandingkan dengan feritin jaringan.Karena 

berada dalam keseimbangan dengan feritin 

jaringan, feritin serum dapat menjadi 

indikator yang baik untuk simpanan 

besi.Kadar feritin serum mencerminkan 

status simpanan total zat besi dalam tubuh. 

Umumnya pengukuran kadar feritin dianggap 

sebagai pemeriksaan pilihan untuk 

memperkirakan besarnya simpanan zat besi 

(Gibney dkk, 2009).Kadar feritin yang 

rendah dipengaruhi oleh kurangnya asupan 

zat besi.Hal ini sering terjadi pada orang-

orang yang mengkonsumsi bahan makananan 

yang kurang beragam dengan menu makanan 

yang terdiri dari nasi, kacang-kacangan dan 

sedikit daging, unggas, ikan yang merupakan 

sumber zat besi. (Masrizal, 2007).  

Hubungan asupan zat besi dengan kadar 

feritin di uji dengan uji Fisher Excat  dan 

didapatkan taraf signifikansi atau nilai  

Psebesar0,024. Hal ini berarti terdapat 

hubungan yang signifikan antara asupan zat 

besi dengan kadar feritin pada siswa SD 

Katolik ST. Theresia Malalayang. Hasil 

penelitian tentang hubungan antara asupan 

gizi, status besi dan berat ringannya infeksi 

malaria pada ibu hamil yang dilakukan oleh 

Rai I. Ngardita (2004) jurusan Ilmu 

Kesehatan Masyarakat UGM, menunjukan 

ada hubungan yang signifikan antara asupan 

zat besi dengan kadar feritin.  

Penelitian yang dilakukan oleh Tiyas 

(2009) pada remaja puteri di SMA N 3 

Semarang tentang hubungan asupan zat besi 

dan kadar Hb dengan kesegaran jasmani, 

menyimpulkan bahwa asupan zat besi 

berperan penting dalam pembentukan Hb 

yang dapat menunjang kesegaran jasmani. 

Hal ini di perjelas oleh teori yang 

menyatakan akibat menurunnya Hb darah 

metabolisme terganggu sehingga terjadi 

penumpukan asam laktat yang menyebabkan 

rasa lelah (Cakrawati & Mustika, 2012). 

Penelitian yang dilakukan oleh 

Kusumadewi, dkk. (2011) tentang dietary 

iron intake, serum ferritin and haemoglobin 

levels, and cognitive development scores of 



infants aged 6-8 months menunjukan tingkat 

asupan zat besi 73% kurang dari Angka 

Kecukupan Gizi dan 18,9% mempunyai 

kadar feritin serum kurang dari normal dan 

penelitian yang di lakukan oleh Ani, dkk. 

(2010) menunjukan hasil, wanita pasangan 

pengantin baru di Bali cenderung memiliki 

kadar hemoglobin rendah sedangkan kadar 

feritin serum cenderung dalam batas normal. 

Namun demikian, masalah defesiensi besi 

dan anemia masih di alami oleh sekitar 

23.6%, dan 14.1% wanita pasangan 

pengantin baru di Bali. Kartamihardja (2008) 

dalam penelitiannya tentang anemia 

defisiensi besi menyimpulkan anemia 

defisiensi besi juga dapat disebabkan oleh 

buruknya penyerapan zat besi dalam 

makanan.Anemia defisiensi besi merupakan 

masalah kesehatan masyarakat yang serius 

karena berdampak pada perkembangan fisik 

dan psikis, perilaku dan kerja.Dewasa pasien 

anemia kekurangan zat besi dapat 

mengakibatkan degradasi pekerjaan fisik, 

penurunan daya tahan tubuh, lesu dan 

menurunnya produktivitas. 

 

KESIMPULAN 

1. Asupan zat besi siswa kelas 4 dan 5 SD 

Katolik ST. Theresia Malalayang adalah 

83,3% tergolong defisit. 

2. Kadar feritin siswa kelas 4 dan 5 SD 

Katolik ST. Theresia Malalayang sebesar 

50% kadar feritinnya rendah. 

3. Terdapat hubungan yang signifikan antara 

asupan zat besi dengan kadar feritin pada 

siswa kelas 4 dan 5 SD Katolik ST. 

Theresia Malalayang. 

SARAN 

1. Bagi Institusi Sekolah Dasar dapat 

digunakan sebagai bahan informasi bagi 

sekolah dalam meningkatkan gizi dan 

kesehatan siswa, serta memberikan 

motivasi kepada anak untuk dapat 

mengkonsumsi bahan makanan yang 

mengandung zat besi yang seimbang. 

2. Penting dilakukan penelitian lanjutan 

untuk mengetahui faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi kadar feritin. 
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