
Media Gizi Pangan, Vol. IX, Edisi 1, Januari – Juni 2010               Tablet Fe, Asupan gizi dan Status anemia murid SD 

 41

PEMBERIAN TABLET FE DAN ASUPAN ZAT GIZI TERHADAP STATUS 
ANEMIA PADA MURID SDN 20 RUMBIA 

KABUPATEN MAROS 
 
 
 

Sukmawati1, Sitti Fatimah2, Lydia Fanny1 
1Jurusan Gizi, Politeknik Kesehatan, Makassar 

2Instalasi Gizi, RS. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar 
 
 
 

ABSTRACT 

Background : Anemia in a special primary school students in the district of Maros shows a 
very serious problem that is reaching 44.6% in students, male and 55.4% in girls (Hadju, 
2000).  

Objective : The purpose of this study was to determine the effect of iron supplementation 
(Fe) and nutrient intake on anemia status in children Elementary School number 20 Tanete 
Village District of Simbang Regency of Maros.  

Methode : This design is a kind of quasi experiment (Quasi-Experimental). Case group given 
worm medicine and tablets of iron (Fe), whereas the control group given worm medicine. 
Long supplementation of iron (Fe) 4 weeks and a sample size of case group was 20 children 
and 20 children in control group. The statistical analysis by paired t test and independent t 
test.  

Result : The results showed, in the case group the mean Hb level before intervention is 
11:05 g% and after the intervention was 11.99 g%, while in the control group the mean Hb 
level prior to intervention was 10.79 g% and after the intervention was 10.98 grams%. Before 
the intervention intake of macro and micro nutrients in the case group was classified as 
adequate protein and vitamin B12, whereas the intake in the control group only enough 
vitamin B12, After Intervention intake of macro and micro nutrients both in the case group 
and the control group which is quite only vitamin B12. There was an increase of Hb level in 
the control group with p = 0000.  

Conclusion This study concluded the effect of giving Tablets There are iron (Fe) and nutrient 
intake to increases in Hb level (p = 0.000). Fe tablets recommended granting intervention 
should follow a half-life of 120 days minimum Hb because the effect on the increase in Hb 
level to achieve normal. 
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PENDAHULUAN  
 

Di Indonesia masalah anemia gizi besi 
merupakan salah satu masalah gizi utama. 
Departemen Kesehatan mencatat pada tahun 
2000 mencapai 100.296.686 penduduk 
Indonesia mengalami anemia gizi besi . Diantara 
kelompok umur yang menderita anemia maka 
anak sekolah merupakan kelompok paling rawan 

disamping ibu hamil dan janinnya (Soekirman, 
2000). 

Berdasarkan hasil survey Kesehatan 
Rumah Tangga (SKRT) tahun 2004 prevalensi 
anemia pada anak sekolah dasar mencapai 
47.3% yaitu 46.4% pada anak laki laki dan 
48.0% pada anak perempuan 
(http://creasoft.wordpress.com/2008). Khusus di 
Kabupaten Maros masalah anemia masih 
menunjukkan masalah yang sangat serius yaitu 
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mencapai 44.6% pada murid laki laki dan 55.4% 
pada murid perempuan (Hadju, 2000). 

Berdasarkan luas dan  besaran masalah 
anemia di atas maka telah dapat disebutkan 
sebagai masalah kesehatan masyarakat karena 
Departemen Kesehatan menetapkan ambang 
batas  masalah kesehatan masyarakat untuk 
anemia pada anak sekolah dasar adalah > 15%, 
sedangkan menurut  WHO jika prevalensi anemia 
mencapai 40% maka sudah digolongkan masalah 
berat, prevalensi 10-39% tergolong sedang dan < 
10% tergolong ringan (Depkes, 2000) 

Mengingat dampak yang ditimbulkan 
anemia pada anak sekolah dasar maka anemia 
gizi besi harus segera ditangani. Salah satu 
upaya pemerintah dalam pencegahan dan 
penanggulangan anemia gizi besi pada anak 
sekolah dasar adalah dengan suplementasi atau 
pemberian tabelt Fe untuk meningkatkan status 
Fe dan diharapkan juga mampu menurunkan 
prevelensi anemia, gizi menjadi faktor utama 
dalam penanggulangan anemia gizi besi 
(Depkes.2000).  

 Prevalensi anemia di Kecamatan 
Simbang belum dapat diketahui karena belum 
pernah ada penelitian sebelumnya. SDN 20 
Rumbia adalah salah satu sekolah di Kecamatan 
Simbang dijadikan tempat penelitian karena 
sekolah tersebut dekat dengan wilayah 
Puskesmas, pernah melaksanakan program 
pemberian makanan tambahan anak sekolah 
pada tahun 1997 dan program UKS. Meskipun 
demikian prilaku atau kebiasaan – kebiasaan 
hidup sehat pada sekolah tersebut belum 
membudaya serta kondisi geografis yang sesuai 
untuk perkembangan cacing. Pada tahun 1999 
pernah juga dilakukan suplementasi atau 
pemberian tabelt  besi (Fe) untuk mencegah 
terjadinya anemia gizi pada murid di sekolah 
tersebut.  

Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh pemberian tabelt besi (Fe) 
dan asupan zat gizi terhadap status anemia 
pada anak SDN 20 Rumbia Desa Tanete 
Kecamatan Simbang Kabupaten Maros. 

METODE  PENELITIAN 
 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen 
semu (Quasi Eksperimen), yang dilaksanakan di 
SDN 20 Rumbia Desa Tanete Kecamatan 
Simbang  Kabupaten Maros.  Populasi dari 
penelitian ini adalah murid SD wilayah 
puskesmas Kecamatan Simbang. Sampel dari 

penelitian ini adalah anak sekolah dasar kelas 
III–V yang anemia. Penentuan anemia dilakukan 
melalui pengukuran kadar Hb (hemoglobin) dan 
asupan zat gizi sebelum dan setelah intervensi. 
Pemeriksaan kadar Hb menggunakan metode 
cyanmethemoglobin.

 

HASIL  
 
Analisis  perbedaan kadar Hb sebelum dan setelah intervensi 
 

Tabel 1 
Perbedaan Kadar Hb sebelum dan setelah Intervensi Anak SDN  20 Rumbia   

Kecamatan Simbang Kabupaten Maros 
 

Kelompok 
Intervensi Kontrol t Tes 

Independen Rerata SD Rerata SD 
Awal 11.05 0.48 10.79 0.31 p=0.051 
Akhir 11.99 0.31 10.98 0.34 p=0.000 
Selisih 0.94 0.17 0.19 0.03  

t Tes 
Berpasangan 

p =0.000 p=0.000  

          
Berdasarkan hasil penelitian ini 

diketahui bahwa  sebelum intervensi rerata 
kadar Hb pada kelompok kasus adalah 11.05 
gram % berubah menjadi 11.99  gram %. Hasil 

uji t Tes berpasangan membuktikan ada 
kenaikan  Hb pada kelompok kasus dengan 
p=0.000.  Rerata kadar Hb awal pada kelompok 
kontrol adalah 10.79  gram% berubah menjadi 
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10.98 gram%. Hasil analisis uji t berpasangan 
diketahui ada kenaikan kadar Hb pada 
Kelompok kontrol p=0.000. 
           Hasil analisis  uji t independen terhadap 
kadar  Hb antara kelompok kasus dengan 

kelompok kontrol sebelum intervensi adalah 
tidak berbeda nyata (p=0.051) sedangkan 
setelah intervensi berbeda nyata (p=0,000)

Asupan Zat Gizi Sebelum Intervensi 

Tabel 2 
Asupan Zat Gizi Makro Sebelum Intervensi Anak SDN 20 Rumbia  

Kecamatan Simbang Kabupaten Maros. 
 

Zat Gizi Kelompok 
Tingkat Kecukupan 

Lebih Cukup Kurang 
n % n % n % 

Energy 
 

Protein 
 

Lemak 
 

KH  

Kasus 
Control 
Kasus   
Kontrol 
Kasus 
Kontrol 
Kasus 
Kontrol 

3 
1 
4 
7 
1 
4 
1 
3 

15.0 
5.0 
20,0 
35,0 
5,0 
20,0 
5,0 
15,0 

0 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
1 

0.0 
0.0 
10,0 
0,0 
0,0 
0,0 
10,0 
5,0 

17 
19 
14 
13 
19 
16 
17 
16 

85.0 
95.0 
70,0 
65,0 
95,0 
80,0 
85,0 
80,0 

            
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 

asupan zat gizi makro sebelum intervensi energy 
untuk kelompok kasus 3 anak (15%) asupannya 
lebih, 17 anak (85%) asupannya kurang, untuk 
kelompok kontrol asupan lebih 1 anak (5%), 
asupan kurang 19 anak (95%). Protein, untuk 
kelompok kasus 4 anak 20%) asupannya lebih, 
2 anak (10%) asupannya cukup, 14 anak 
asupannya (70%), untuk kelompok control 7 

anak (35%) asupannya lebih, 13 anak (65%) 
asupannya kurang. Lemak untuk kelompok 
kasus 1 anak (5%) asupannya lebih, 19 anak 
(95%) asupannya kurang, untuk kelompok 
control 4 anak (20%) asupannya lebih, 16 anak 
(80%) asupannya kurang. Karbohidrat untuk 
kelompok kasus 1 anak (5%) asupannya lebih, 2 
anak (10%) asupannya cukup dan 16 anak 
(80%) asupannya kurang. 

 
Tabel 3 

Asupan Zat Gizi Mikro Sebelum Intervensi Anak SDN 20 Rumbia  
Kecamatan Simbang Kabupaten Maros. 

 

Zat Gizi Kelompok 
Tingkat Kecukupan  

Lebih  Cukup  Kurang  
n % n % n % 

Vit.C 
 

B6 
 

B12 
 

Folat  
 

Fe 

Kasus 
Control 
Kasus   
Control 
Kasus 
Control 
Kasus 
Control 
Kasus  
Control  

2 
1 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

10.0 
5.0 
15.0 
20.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

5.0 
5.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 

17 
18 
17 
16 
20 
20 
20 
20 
202
0 

85.0 
90.0 
85.0 
80.0 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa asupan zat 
gizi mikro sebelun intervensi Vit. C, untuk 
kelompok kasus 2 anak (10%) asupannya lebih, 
1 anak (5%) asupannya cukup, 17 anak (85%) 
asupannya kurang, untuk kelompok control 1 
anak (5%) asupannya lebih, 1 anak (5%) 
asupannya cukup, 18 anak (90%) asupannya 

kurang. Vit.B6, untuk kelompok kasus 3 anak 
(15%) asupannya lebih, 17 anak (85%) 
asupannya kurang, untuk kelompok control 4 
anak (20%) asupannya lebih, 16 anak (80%) 
asupannya kurang. Folat, Vit.B12, Fe masing – 
masing untuk kelompok control dan kasus 20 
anak (100%) asupannya kurang. 

Asupan Zat Gizi Setelah Intervensi 

Tabel 4 
Asupan Zat Gizi Makro Setelah Intervensi  

 

Zat Gizi Kelompok 
Tingkat Kecukupan  

Lebih  Cukup  Kurang  
n % n % n % 

Energy 
 

Protein 
 

Lemak 
 

KH  

Kasus 
Control 
Kasus   
Kontrol 
Kasus 
Kontrol 
Kasus 
Kontrol 

2 
2 
2 
4 
0 
3 
0 
2 

10.0 
10.0 
10.0 
20.0 
0.0 
15.0 
0.0 
10.0 

0 
0 
2 
0 
2 
0 
2 
2 

0.0 
0.0 

10.0 
0.0 

10.0 
0.0 

10.0 
10.0 

18 
18 
16 
16 
18 
17 
18 
16 

90.0 
90.0 
80.0 
80.0 
90.0 
85.0 
90.0 
80.0 

 
          Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 
asupan zat gizi makro setelah intervensi energy 
untuk kelompok kasus 2 anak (10%) asupannya 
lebih, 18 anak (90%) asupannya kurang, untuk 
kelompok kontrol asupan lebih 2 anak (10%), 
asupan kurang 18 anak (90%). Protein, untuk 
kelompok kasus 2 anak (10%) asupannya lebih, 
2 anak (10%) asupannya cukup dan 16 anak 
(80%) asupannya kurang. Lemak untuk 

kelompok kasus 2 anak (10%) asupannya 
cukup, 18 anak (90%) asupannya kurang, untuk 
kelompok control 3 anak (15%) asupannya lebih, 
17 anak (85%) asupannya kurang. Karbohidrat 
untuk kelompok kasus 2 anak (10%) asupannya 
cukup, 18 anak (90%) asupannya kurang untuk 
kelompok control 2 anak (10%) asupannya lebih, 
2 anak (10%) asupannya cukup dan 16 anak 
(80%) asupannya kurang. 

  
Tabel 5 

Asupan Zat Gizi Mikro Setelah Intervensi  
 

 

Zat Gizi Kelompok 

Tingkat Kecukupan 
Lebih Cukup Kurang 

n % n % n % 

Vit.C 
 

B6 
 

B12 
 

Folat  
 

Fe 

Kasus 
Control 
Kasus   
Control 
Kasus 
Control 
Kasus 
Control 
Kasus  
Control  

0 
1 
2 
2 

11 
11 
0 
0 

13 
15 

0.0 
5.0 

10.0 
10.0 
55.0 
55.0 
0.0 
0.0 

65.0 
75.0 

2 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
1 
0 

10.0 
0.0 
0.0 
0.0 

10.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.0 
0.0 

18 
19 
18 
18 
7 
9 

20 
20 
6 
5 

90.0 
95.0 
90.0 
90.0 
35.0 
45.0 
100 
100 
30.0 
25.0 
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa asupan zat 
gizi mikro setelah intervensi, Vit. C, untuk 
kelompok kasus 2 anak (10%) asupannya 
cukup, 18 anak (90%) asupannya kurang, untuk 
kelompok control 1 anak (5%) asupannya lebih, 
19 anak (95%) asupannya kurang. Vit.B6, untuk 
kelompok kasus 2 anak (10%) asupannya lebih, 
18 anak (90%) asupannya kurang, untuk 
kelompok control 2 anak (10%) asupannya lebih, 
18 anak (90%) asupannya kurang. Folat untuk 
kelompok kasus 20 anak (100%) asupannya  
 
 

kurang, untuk kelompok control 20 anak (100%) 
asupannya kurang. Vit.B12 untuk kelompok 
kasus 11 anak (55%) asupannya lebih, 2 anak 
(10%) asupannya cukup dan 7 anak (35%) 
asupannya kurang, untuk kelompok control 11 
anak (55%) asupannya lebih, 9 anak (45%) 
asupannya kurang. Fe untuk kelompok kasus 13 
anak (65%) asupannya lebih, 1 anak (5%) 
asupannya cukup dan 6 anak (30%) asupannya 
kurang, untuk kelompok control 15 anak (75%) 
asupannya lebih, 5 anak (25%) asupannya 
kurang.

PEMBAHASAN 
 
Rerata kadar Hb pada kelompok kasus 

sebelum intervensi  adalah 11.05 gram% 
sedangkan pada kelompok kontrol adalah 10.79 
gram%. Kadar Hb setelah intervensi merupakan 
parameter yang dapat digunakan  untuk menilai 
efek intervensi. Hasil penelitian ini diketahui 
bahwa  rerata kadar Hb pada kelompok kasus 
setelah intervensi adalah 11.99 gram% 
sedangkan pada kelompok kontrol adalah 10.98 
gram%.  

Hasil ini memberikan informasi bahwa 
setelah dilakukan intervensi selama 4 minggu 
kadar Hb kelompok kasus lebih baik dibanding 
kadar Hb kelompok kontrol Hal ini  disebabkan 
karena  adanya pengaruh intervensi pada 
kelompok kasus yaitu tabelt Fe yang dapat 
meningkatkan kadar Hb. Meskipun rerata 
kenaikan kadar Hb  belum semuanya meningkat  
secara cepat karena  Kenaikan kadar Hb dalam 
sebuah intervensi biasanya mengikuti waktu 
paruh Hb yaitu 120 hari. Sedangkan pada 
kelompok kontrol yang tidak diberi tabelt Fe juga 
terjadi kenaikan kadar Hb, tetapi tidak sebaik 
kelompok kasus yang diberi tabelt Fe. Kenaikan 
kadar Hb pada kelompok kontrol adalah akibat 
pengaruh dari obat cacing yang diberikan baik 
pada kelompok kasus maupun kelompok control 
untuk meminimalkan cacing dan meningkatkan 
absorbsi.  

Asupan gizi dalam penelitian ini, adalah 
untuk mengetahui efek asupan terhadap 
kenaikan kadar Hb. Hasil  penelitian ini 
menunjukkan bahwa pada kelompok kasus 
sebelum intervensi persentase asupan zat gizi 
makro dan mikro yang tergolong cukup adalah 
protein dan Vitamin B12, sedangkan yang 
lainnya tidak mampu mencapai >90% Angka 
Kecukupan Gizi pada anak SD kelas III sd V. 

Pada kelompok kontrol persentase asupan zat 
gizi makro dan mikro yang tergolong cukup 
hanya vitamin B12, sedangkan yang lainnya 
tidak mampu mencapai > 90 AKG. Sesuai hasil 
recall 24 jam, tingkat kecukupan zat gizi sampel 
rata-rata masih kurang karena intake harian 
tidak mencukupi kebutuhan dan pada umumnya 
sampel suka makanan jajanan disekolah yang 
tergolong hampa kalori dan gizi.  

Berdasarkan hasil penelitian ini 
diketahui bahwa sebelum intervensi rerata Hb 
pada kelompok kasus adalah 11.05 gram % 
berubah menjadi 11.99 gram%. Hasil uji t Tes 
berpasangan membuktikan ada kenaikan  Hb 
pada kelompok kasus dengan p=0.000.  Jadi 
selama penelitian  diketahui bahwa ada 
kenaikan nyata kadar Hb pada kelompok kasus. 
Hasil ini dapat disimpulkan bahwa kenaikan 
kadar Hb adalah efek dari pemberian tabelt Fe 
selama penelitian.   

Rerata kadar Hb sebelum intervensi 
pada kelompok kontrol adalah 10.79 gram% 
berubah menjadi 10.98 gram%. Hasil analisis uji 
t berpasangan diketahui ada kenaikan kadar Hb 
pada Kelompok kontrol p=0.000. Hasil ini dapat 
disimpulkan bahwa asupan zat gizi juga 
berpengaruh terhadap kenaikan kadar Hb. 

Uji independen adalah uji beda rerata 
kadar Hb yang memberikan jawaban terhadap 
efek intervensi terhadap kenaikan kadar Hb. 
Artinya jika pada akhir intervensi tidak ditemukan 
perbedaan, maka  hal tersebut adalah pengaruh 
intervensi, karena sebelum intervensi sama dan 
setelah intervensi berbeda.  Hasil analisis  uji t 
independen terhadap kadar  Hb antara 
kelompok kasus dengan kelompok kontrol 
adalah tidak berbeda nyata (p=0.051) 
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sedangkan setelah intervensi berbeda nyata 
(p=0,000) 

Kenaikan kadar Hb lebih baik pada 
kelompok kasus karena memiliki selisih yang 
lebih besar (0.94 gram%) dibanding kelompok 
kontrol meiliki selisih hanya  0.019%. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa setelah 
dilakukan intervensi selama 4 minggu, terjadi 
kenaikan kadar Hb baik pada kelompok kontrol 
maupun pada kelompok intervensi. Namun 
kenaikan kadar Hb lebih baik pada kelompok 
intervensi.  Hal ini menunjukkan bahwa ada 
pengaruh pemberian tabelt besi (Fe) di SDN 20 
Rumbia Desa Tanete Kecamatan Simbang 
Kabupaten Maros. 

Seperti diketahui bahwa sebagian besar 
penyebab anemia di Indonesia adalah 
kekurangan zat besi (Fe) yang diperlukan untuk 
pembentukan hemoglobin (Depkes RI, 1999). 
Anemia juga dapat terjadi akibat menu sehari-
hari kurang zat besi, penyerapan zat besi dalam 
usus kurang baik/ terganggu, adanya infeksi 
parasit, adanya perdarahan dan keperluan yang 
meningkat. Pada penelitian ini, adanya investasi 
cacing terhadap kejadian anemia telah dikontrol 
dengan pemberian obat cacing sebelum 
intervensi pada kedua kelompok. 

Adanya peningkatan kadar Hb semata-
mata karena efek pemberian tabelt Fe dimana 
Fe diperlukan untuk pembentukan hemoglobin, 
bukan efek asupan zat gizi karena asupan zat 
gizi sebelum dan sesudah intervensi sama baik 
pada kelompok kontrol maupun pada kelompok 
kasus. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
asupan zat gizi makro dan mikro sebelum dan 
setelah intervensi baik pada kelompok kasus 
maupun pada kelompok kontrol sebagian besar 
asupannya masih kurang. Zat gzi yang 
bersangkutan adalah besi (Fe), protein, Vit. B6 
yang berperan sebagai katalisator dalam sintesis 
hem di dalam molekul hemoglobin, Vit. C yang 
mempengaruhi absorbsi dan pelepasan besi dari 
transferin ke jaringan tubuh serta folat dan 
vitamin B12 berperan dalam penggunaan zat 
besi yakni sintesis asam nukleat dan 
pembentukan sel darah merah (Almatsier 
S,2002). Jelas bahwa dengan asupan gizi 
kurang dapat menyebabkan anemia karena 
asupan gizi berpengaruh terhadap  kadar Hb. 
Disamping itu semua sampel baik kelompok 
kasus maupun kelompok kontrol memiliki kadar 
Hb rendah sehingga secara fisiologis 
penyerapan Fe akan ditingkkatkan dengan 
adanya suplementasi yang lebih dominan 
dibanding efek dari asupan harian yang berasal 
dari bahan makanan. Berdasarkan survey 
konsumsi pangan dengan menggunakan recall 
24 jam, pola menu sampel adalah Pola menu 
yang terdiri dari nasi atau umbi-umbian dengan  
kacang-kacangan dan sedikit daging, ayam atau 
ikan serta sedikit yang mengandung vitamin 
C.Pola ini adalah pola menu yang tergolong 
rendah absorbsi zat besinya (5%) (FAO/ 
WHO,1995). 

 

 
KESIMPULAN 
 
1. Ada kenaikan kadar Hb pada kelompok 

kontrol dengan nilai . 
2. Ada pegaruh pemberian Tabelt besi (Fe) 

dan asupan zat gizi terhadap  kenaikan 
kadar Hb. 
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