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ABSTRAK 

Di Indonesia, sebanyak 24,7% anak umur 24–59 bulan mengkonsumsi energi di bawah kebutuhan minimal 

(kurang dari 70 persen angka kecukupan gizi).  Tingkat konsumsi protein di Sulawesi Utara yang dibawah 

kebutuhan minimal dengan presentase 30,7 %. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara asupan 

protein dengan kadar hemoglobin (Hb) pada anak umur 1-3 tahun di wilayah kerja Puskesmas Ranomuut Kota 

Manado. Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasional analitik dengan pendekatan Cross Sectional 

Study. Sampel dalam penelitian ini adalah anak umur 1-3 tahun. Data primer adalah data yang di dapatkan 

melalui pengukuran kadar hemoglobin (Hb) dan data asupan zat gizi yang diperoleh melalui metode food recall 

24 jam.Hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa sebagian besar anak umur 1-3 tahun 

memiliki asupan protein cukup yaitu berjumlah 57 (61,3%), sedangkan yang memiliki kadar hemoglobin (Hb) 

normal berjumlah 65 (69,9%). Hasil uji Chi-Square menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara 

asupan protein dengan kadar hemoglobin (Hb) dengan nilai 𝜌 = 0,000 (𝜌<0,05). Hal ini menunjukkan bahwa 

ada hubungan yang signifikan antara asupan protein dengan kadar hemoglobin (Hb) pada anak umur 1-3 tahun 

di wilayah kerja Puskesmas Ranomuut Kota Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsumsi protein 

yang kurang akan mempengaruhi kadar hemoglobin menjadi rendah dan kemungkinan untuk menderita anemia. 

Oleh karena itu, orang tua anak perlu meningkatkan pengawasan terhadap pola makan anak untuk 

meningkatkan status gizi anak yang optimal. 

 

Kata Kunci: Asupan Protein, Kadar Hemoglobin (Hb). 

 

ABSTRACT 
In Indonesia, a total of 24.7% of children aged 24-59 months of consuming energy below the minimum 

requirement (less than 70 percent of the nutritional adequacy rate). The level of protein consumption in North 

Sulawesi with a percentage below the minimum requirement of 30.7%. The purpose of this study to determine the 

relationship between the intake of protein with hemoglobin levels (Hb) in children aged 1-3 years in Puskesmas 

Ranomuut Manado City. This study is observational research with cross sectional study. The samples in this 

study were children aged 1-3 years. Primary data is data that get through measurement of hemoglobin 

concentration (Hb) and nutrient intake of the data obtained through 24-hour food recall method. Results of 

research conducted showed that the majority of children aged 1-3 years have enough protein intake that is 

numbered 57 (61.29%), while those with levels of hemoglobin (Hb) normal totaled 65 (69.89%). Results of Chi-

Square test showed there is a significant association between the intake of protein with hemoglobin levels (Hb) 

with a value of ρ = 0.000 (ρ <0.05). This shows that there is a significant relationship between intake of protein 

with hemoglobin levels (Hb) in children aged 1-3 years in Puskesmas Ranomuut Manado City. The results of this 

study indicate that consumption of less protein will affect the status of the low hemoglobin levels and are likely to 

suffer from anemia. Therefore, parents need to improve the supervision of the child's diet to promote optimal 

nutritional status. 

 

Keywords: Protein intake, levels of hemoglobin (Hb). 
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PENDAHULUAN 

Balita adalah anak yang berumur 0-59 bulan, 

pada masa ini di tandai dengan proses 

pertumbuhan dan perkembangan yang sangat 

pesat, disertai dengan perubahan yang 

memerlukan zat-zat gizi yang jumlahnya lebih 

banyak dengan kualitas tinggi. Usia balita dapat 

kita bedakan menjadi 2 golongan, yang pertama 

balita usia 1-3 tahun dan usia 4-6 tahun. Pada 

usia 1-3 tahun, biasanya anak sangat rentan 

terhadap gangguan gizi seperti kekurangan 

vitamin A, zat besi, kalori dan protein. 

Kekurangan vitamin A dapat mengakibatkan 

gangguan fungsi pada mata, sedangkan 

kekurangan kalori dan protein dapat 

menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan 

kecerdasan anak (Waryana, 2010).  

 Protein merupakan zat gizi yang sangat 

penting bagi tubuh karena selain berfungsi 

sebagai sumber energi dalam tubuh juga 

berfungsi sebagai zat pembangun dan pengatur 

(Almatsier, 2009). Protein berperan penting 

dalam transportasi zat besi dalam tubuh. 

Kurangnya asupan protein akan mengakibatkan 

transportasi zat besi terhambat sehingga akan 

terjadi defisiensi besi (Almatsier, 2009). 

Kekurangan zat besi menyebabkan kadar 

hemoglobin di dalam darah lebih rendah dari 

normalnya, keadaan ini disebut anemia 

(Waryana, 2010). Hal ini sejalan dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Rosanti (2009) 

pada balita yang mengatakan bahwa rendahnya 

konsumsi zat besi akan berpengaruh terhadap 

status gizi anak balita dan dapat terjadi 

kekurangan zat besi, sehingga mengakibatkan 

kadar hemoglobin (Hb) darah menurun dan 

menyebabkan anemia. 

 Anemia merupakan suatu keadaan 

ketika jumlah sel darah merah atau konsentrasi 

pengangkut oksigen dalam darah (Hb) tidak 

mencukupi untuk kebutuhan fisiologis tubuh. 

Menurut WHO dan pedoman Kemenkes 1999, 

cut-off points anemia berbeda-beda antar 

kelompok umur, maupun golongan individu. 

Kelompok umur atau golongan individu tertentu 

dianggap lebih rentan mengalami anemia 

dibandingkan kelompok lainnya. Rujukan cut-off 

point anemia balita 12-59 bulan adalah kadar Hb 

dibawah 11,0 g/dL (Departemen Kesehatan 

Republik Indonesia, 2013). 

 Berdasarkan pengelompokan umur, 

didapatkan bahwa anemia pada balita cukup 

tinggi, yaitu 28,1 persen dan cenderung menurun 

pada kelompok umur anak sekolah, remaja 

sampai dewasa muda (34 tahun), tetapi 

cenderung meningkat kembali pada kelompok 

umur yang lebih tinggi. Berdasarkan jenis 

kelamin didapatkan bahwa proporsi anemia pada 

perempuan lebih tinggi dibandingkan pada laki-

laki. Jika dibandingkan berdasarkan tempat 

tinggal didapatkan bahwa anemia di perdesaan 

lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan 

(Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 

2013).Keadaan anemia gizi besi pada balita 

diketahui melalui pemeriksaan laboratorium 

untuk menentukan kadar Hemoglobin (Hb) 

darah. Kadar hemoglobin merupakan parameter 

yang paling mudah digunakan dalam 



3 

 

menentukan status anemia pada skala luas 

(Supariasa, Bakri, Fajar, 2012). 

 Secara nasional, sebanyak 24,7% anak 

umur 24–59 bulan mengkonsumsi energi di 

bawah kebutuhan minimal (kurang dari 70 

persen angka kecukupan gizi). Di Indonesia, 

rata-rata kecukupan konsumsi protein anak umur 

tersebut di Indonesia berkisar antara 100,4 

persen-173,6 persen, dan sebanyak 18,4 persen 

anak umur tersebut mengkonsumsi protein di 

bawah kebutuhan minimal. Tingkat konsumsi 

protein di Sulawesi Utara yang dibawah 

kebutuhan minimal dengan presentase 30,7% 

(Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 

2010). 

 Berdasarkan uraian dari latar belakang 

tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyak 

penderita anemia dengan berbagai faktor, salah 

satunya adalah produksi sel darah merah yang 

kurang sehingga transportasi zat besi terhambat, 

dimana mengakibatkan kadar hemoglobin (Hb) 

darah menurun dan menyebabkan anemia. Hal 

ini terjadi akibat kurangnya asupan protein yang 

cukup, dimana protein berperan penting dalam 

transportasi zat besi dalam tubuh. Oleh karena 

itu, hal ini menjadikan penulis tertarik untuk 

meneliti mengenaimasalah tersebut. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara 

asupanprotein dengan kadar hemoglobin pada 

anak umur 1-3 tahun di wilayah kerja Puskesmas 

Ranomuut Kota Manado. 

 

 

 

METODE PENELITAN 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian 

ini ialah observasional analitik dengan desain 

penelitian cross sectional study. Penelitian 

dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas 

Ranomuut Kota Manado dan dilakukan pada 

bulan Juni sampai dengan Juli 2014 

 Populasi pada penelitian ini adalah 

semua anak umur 1-3 tahun yang berada di 

wilayah kerja Puskesmas berjumlah 1186 anak. 

Penentuan jumlah sampel minimum yaitu 

dengan menggunakan rumus Slovin. 

Berdasarkan rumus, maka didapatkan hasil yaitu 

93 sampel. Teknik pengambilan sampel dalam 

penelitian ini yaitu proportional random 

sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah 

yang telah memenuhi kriteria sampel, yaitu a) 

ibu balita yang bersedia menjadi responden 

dengan menandatangani Informed Consent; b) 

kriteria eksklusi: anak yang tidak datang pada 

saat pengambilan darah di Puskesmas dan anak 

yang sedang sakit atau sakit di atas 3 hari atau 1 

bulan terakhir. 

 

HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN 

Gambaran Karakteristik Subjek 

Subjek dalam penelitian ini adalah anak umur 1-

3 tahun yang berada di wilayah kerja Puskesmas 

Ranomuut berjumlah 93 anak. Adapun 

gambaran distribusi subjek berdasarkan 

karakteristik dapat dilihat pada Tabel 1. 
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Tabel 1. Distribusi Subjek Berdasarkan 

Karakteristik 

Karakteristik Subjek n % 

Jenis Kelamin 

   Laki-laki 

   Perempuan 

Umur 

   13-24 bulan 

   25-36 bulan 

Pendidikan Ayah 

   Tidak Tamat SD 

   SD 

   SMP 

   SMA 

   DIII 

   S1/S2/S3 

Pendidikan Ibu 

   Tidak Tamat SD 

   SD 

   SMP 

   SMA 

   DIII 

   S1/S2/S3 

Pekerjaan Ayah 

   PNS 

   Pegawai Swasta 

   Wiraswasta 

   ABRI/Polisi 

   Petani 

   Buruh/Tukang 

   Lainnya 

Pekerjaan Ibu 

   PNS 

   Pegawai Swasta 

 

44 

49 

 

45 

48 

 

0 

8 

14 

55 

1 

15 

 

0 

5 

17 

60 

3 

8 

 

11 

37 

15 

0 

4 

26 

0 

 

4 

8 

 

47,3 

52,7 

 

48,4 

51,6 

 

0 

8,6 

15,1 

59,1 

1,1 

16,1 

 

0 

5,4 

18,3 

64,5 

3,2 

8,6 

 

11,8 

39,8 

16,1 

0 

4,3 

28,0 

0 

 

4,3 

8,6 

   Wiraswasta 

   ABRI/Polisi 

   Petani 

   Buruh/Tukang 

   Ibu Rumah Tangga 

8 

0 

0 

0 

73 

8,6 

0 

0 

0 

78,5 

Tabel 1 menunjukkan subjek dengan 

jenis kelamin perempuan memiliki jumlah yang 

banyak yaitu 49subjek (52,7%).Berdasarkan 

data sekunder yang diperoleh dari profil 

Puskesmas Ranomuut pada Tahun 2013 bahwa 

jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk 

perempuan di Puskesmas Ranomuutsangat 

berbeda jauh yaitu 15.661 jiwa untuk laki-laki 

dan 18.117 untuk perempuan. Distribusi subjek 

berdasarkan umur yang paling banyak pada 

kelompok umur 25-36 bulan yaitu 48 subjek 

(51,6%). 

 Distribusi subjek berdasarkan 

pendidikan terakhir ayah terbanyak berada pada 

kelompok pendidikan terakhir SMA yaitu 

55subjek (59,1%).Distribusi subjekberdasarkan 

pendidikan terakhir ibu terbanyak berada pada 

kelompok pendidikan SMA yaitu sebanyak 60 

subjek (64,5%). Distribusi subjek berdasarkan 

pekerjaan ayah menunjukkan 37 subjek (30.9%) 

memiliki pekerjaan sebagai pegawai 

swasta,sedangkan pekerjaan ibu pada umumnya 

sebagai ibu rumah tangga (IRT)  

 

Gambaran Variabel Penelitian 

Pada usia 1-3 tahun, biasanya anak sangat rentan 

terhadap gangguan gizi seperti kekurangan 

vitamin A, zat besi, kalori dan protein. 

Kekurangan vitamin A dapat mengakibatkan 
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gangguan fungsi pada mata, sedangkan 

kekurangan kalori dan protein dapat 

menyebabkan terhambatnya pertumbuhan dan 

kecerdasan anak (Waryana, 2010). Protein 

merupakan zat gizi yang sangat penting bagi 

tubuh karena selain berfungsi sebagai sumber 

energi dalam tubuh juga berfungsi sebagai zat 

pembangun dan pengatur (Almatsier, 2009). 

Hemoglobin ialah protein yang kaya 

akan zat besi. Hemoglobin memiliki afinitas 

(daya tabung) terhadap oksigen; dengan oksigen 

itu membentuk oksihemoglobin di dalam sel 

darah merah. Dengan melalui fungsi ini maka 

oksigen dibawa dari paru-paru ke jaringan-

jaringan (Pearce, 2010). 

Adapun distribusi subjek berdasarkan 

asupan protein dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Distribusi Subjek Berdasarkan Variabel 

Penelitian 

Variabel Penelitian n % 

Asupan Protein 

Cukup 

Kurang 

Kadar Hemoglobin 

Normal 

Rendah 

 

57 

36 

 

65 

28 

 

61,3 

38,7 

 

69,9 

30,1 

 

Tabel 2 menunjukkan bahwa jumlah 

subjek dengan asupan protein yang cukup lebih 

banyak yaitu 57 subjek (61,3%), sedangkan 

asupan protein kurang yaitu sebanyak 36 subjek 

(47,1%). Hasil penelitian serupa yang dilakukan 

oleh Supardin dkk (2013) pada anak sekolah 

dasar di wilayah pesisir kota makasar didapatkan 

bahwa sebagian besar responden mengkonsumsi 

protein dalam jumlah yang cukup, yang 

disebakan tingginya konsumsi makanan sumber 

hasil laut atau protein hewani responden yang 

merupakan sumber zat besi heme, namun zat 

besi heme ini dapat berubah menjadi zat besi 

non heme jika dimasak dengan suhu yang tinggi 

dan dalam waktu yang lama. 

Jumlah subjek dengan kadar 

hemoglobin yang normal lebih banyak yaitu 65 

subjek (69,9%), sedangkan kadar hemoglobin 

rendah yaitu sebanyak 28 subjek (30,1%). Hasil 

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ariffin (2013) di Kabupaten 

Bolaang Mongondow Utara pada anak Sekolah 

Dasar yang menunjukkan dari 110 murid 

terdapat 44 siswa (40,0%) dengan kadar 

hemoglobin rendah dan 66 siswa (60,0%) 

mempunyai kadar hemoglobin yang normal. 

 Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Sinaga 

(2005) di SD Negeri Nomor 172.728 Lobutua 

yang menunjukan bahwa sebagian besar kadar 

hemoglobin rendah dengan jumlah 70%. 

 

Hubungan Asupan Protein dengan Kadar 

Hemoglobin 

Protein merupakan zat gizi yang sangat penting 

bagi tubuh karena selain berfungsi sebagai 

sumber energi dalam tubuh juga berfungsi 

sebagai zat pembangun dan pengatur (Almatsier, 

2009). Protein berperan penting dalam 

transportasi zat besi dalam tubuh. Kurangnya 
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asupan protein akan mengakibatkan transportasi 

zat besi terhambat sehingga akan terjadi 

defisiensi besi (Almatsier, 2009). Kekurangan 

zat besi menyebabkan kadar hemoglobin di 

dalam darah lebih rendah dari normalnya, 

keadaan ini disebut anemia (Waryana, 2010). 

 Untuk melihat hubungan antara asupan 

protein dengan kadar hemoglobin dilakukan 

analisis statistik dengan menggunakan uji Chi-

Square. Analisis hubungan antara asupan protein 

dengan kadar hemoglobin dapat dilihat pada 

Tabel 3 dibawah ini. 

 

Tabel 3. Hubungan Asupan Protein Dengan Kadar Hemoglobin Pada Anak Umur 1-3 Tahun Di Wilayah 

Kerja Puskesmas Ranomuut Kota Manado 

Asupan Protein 

Kadar Hemoglobin 
Total 

p Normal Rendah 

n % n % n % 

Cukup 52 91,2 5 8,8 57 100 
0,000 

Kurang 13 36,1 23 63,9 36 100 

Total 65 69,9 28 30,1 93 100 
 

Tabel 3 menunjukkan bahwa subjek 

yang memiliki asupan protein cukup sebagian 

besar memiliki kadar hemoglobin yang normal 

yaitu 52 subjek atau 91,2% sedangkan yang 

memiliki kadar hemoglobin rendah dengan 

asupan protein cukup yaitu 5 subjek atau 8,8%. 

 Berdasarkan hasil uji statistik chi square 

diperoleh hasil bahwa nilai signifikansi 

menunjukkan angka 0,000, nilai tersebut <0,05 

berarti hipotesis diterima yaitu terdapat 

hubungan antara asupan protein dengan kadar 

hemoglobin pada anak usia 1-3 tahun di wilayah 

kerja Puskesmas Ranomuut Kota Manado. 

 Hasil ini sesuai dengan hasil penelitian 

yang dilakukan oleh Tadete (2013) pada anak 

Sekolah Dasar di Kelurahan Bunaken 

Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado 

dengan taraf signifikansi 0,027 (𝜌<0,05). 

 Hasil penelitian sebelumnya juga 

didukung oleh Penelitian yang dilakukan oleh 

Andarina dan Sumarmi (2006) pada anak balita 

usia 13-36 bulan di Sidoarjo yang menyatakan 

bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara 

tingkat konsumsi protein dengan kadar 

hemoglobin dengan taraf signifikansi 0,000 

(𝜌<0,05), dimana balita yang mengkonsumsi 

protein kurang dari 75% AKG mengalami 

anemia. 

 Hasil penelitian ini juga tidak sesuai 

dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Sulistyorini (2006) pada anak sekolah dasar di 

daerah endemis malaria yang menunjukkan tidak 

ada hubungan yang signifikan antara asupan 

protein dengan kadar hemoglobin. Hal ini 

diduga karena pada hari pengukuran kadar 

hemoglobin, responden rata-rata mengkonsumsi 

makanan yang dapat menghambat absorpsi besi 
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yaitu teh yang mengandung tanin. Konsumsi zat 

tanin dapat mempengaruhi metabolisme protein 

dalam pembentukan sel darah merah. 

 Hasil penelitian yang sama juga 

ditemukan bahwa pada penelitian yang 

dilakukan oleh Argana dkk (2004) pada wanita 

usia 20-35 tahun, dimana tidak didapatkan 

hubungan yang bermakna antara konsumsi 

protein dengan kadar hemoglobin  (Hb) dengan 

taraf signifikansi 0,085 (𝜌>0,05), namun 

dijelaskan bahwa terdapat pola hubungan yang 

positif dimana semakin banyak konsumsi protein 

semakin tinggi kadar hemoglobin (setiap 

penambahan 1 g protein, kadar hemoglobin 

bertambah 0,009 g/dL).  

 Kesimpulan dari hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa konsumsi protein yang 

kurang akan mempengaruhi status kadar 

hemoglobin rendah dan memiliki kemungkinan 

untuk menderita anemia. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian tentang hubungan 

antara asupan protein dengan kadar hemoglobin 

pada anak umur 1-3 tahun di wilayah kerja 

Puskesmas Ranomuut Kota Manado, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. 61,3% subjek pada umumnya mempunyai 

tingkat asupan protein yang cukup. 

2. 69,9% subjek pada umumnya mempunyai 

kadar hemoglobin yang  normal. 

3. Terdapat hubungan yang bermakna antara 

asupan protein dengan kadar hemoglobin 

pada anak umur 1-3 tahun di wilayah kerja 

Puskesmas Ranomuut Kota Manado. 

 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran 

yang dapat diberikan yaitu: 

1. Bagi Instansi tempat penelitian yaitu 

Puskesmas Ranomuut dapat digunakan 

sebagai bahan informasi bagi Puskesmas 

dalam meningkatkan gizi dan kesehatan 

anak, serta memberikan motivasi kepada 

anak untuk dapat mengkonsumsi zat-zat 

makanan yang mengandung protein, lemak, 

karbohidrat, dan zat besi yang seimbang. 

2. Orang tua anak perlu meningkatkan 

pengawasan terhadap pola makan anak 

untuk meningkatkan status gizi anak yang 

optimal. 

3. Perlunya penelitian lebih lanjut mengenai 

asupan protein serta hubungannya dengan 

kadarhemoglobin di Puskemas-puskesmas, 

karena masih ada beberapa Puskesmas yang 

belum mengetahui data anemia untuk anak 

balita karena belum dilakukan pemeriksaan 

kadar hemoglobin di Puskesmas-puskesmas. 
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