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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 15 Maret sampai 21 Mei 2019 di 

Puskesmas Wates Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui hubungan berat badan lahir rendah dengan kejadian anemia pada 

balita 6 – 24 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Wates. Dari buku regites balita 

di dapatkan balita 6 – 24 bulan yang lahir dengan BBLR sejak periode Maret – 

Oktober 2018 sebanyak 59 dan yang lahir dengan tidak BBLR sebanyak 1021 

dari seluruh total jumlah balita 6 – 24 bulan sejumlah 1080 balita. Kemudian 

peneliti mengambil sampel sebanyak 80 sampel yaitu 40 sebagai sampel kasus 

(BBLR) dan 40 (Tidak BBLR) yang kemudian dilakukan pemerikasaan Hb 

menggunakan alat Quick Chek dengan menggunakan kriteria  inklusi dan 

eksklusi. Pengambilan sampel ini menggunakan Purposive Sampling. 

Selanjutnya data yang terkumpul dianalisis menggunakan program yang ada di 

software.   

Data yang telah di kumpulkan dari buku register dan hasil pemerikasaan 

Hb pada balita 6 – 24 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Wates kemudian di 

analisis sebagai berikut  

Tabel 5. 

Prevalensi Kejadian Anemia Pada Balita 6 – 24 Bulan Di Wilayah Kerja 

Puskesmas Wates Kabupaten Kulon Progo 

Status Anemia Frekuensi (n) Persentase (%) 

Anemia 

Tidak Anemia 

28 

52 

35 

65 

Jumlah 80 100 
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Berdasarkan tabel 5. Hasil penelitian ini menemukan bahwa prevalensi 

kejadian anemia pada balita di Wilayah Kerja Puskesmas Wates sebesar 35 %  

Tabel 6. 

Distribusi Frekuensi Karakteristik Balita dan Jumlah Saudara di Wilayah Kerja 

Puskesmas Wates Kabupaten Kulon Progo 

 

Varibael 
Anemia Tidak Anemia Total 

N % n % N % 

Jenis Kelamin 

Laki – laki 

Perempuan 

 

11 

20 

 

31.4 

44.4 

 

24 

25 

 

68.6 

55.6 

 

35 

45 

 

100 

100 

Umur Balita 

6 – 12 Bulan 

13 – 24 Bulan 

 

17 

14 

 

40.5 

36.8 

 

25 

24 

 

59.5 

63.2 

 

42 

38 

 

100 

100 

Jumlah 

Saudara 

≤2 Anak 

>2 Anak 

 

 

22 

9 

 

 

39.3 

37.5 

 

 

34 

15 

 

 

60.7 

62.5 

 

 

56 

24 

 

 

100 

100 

 

Berdasarkan tabel 6. Dapat diketahui pada jenis kelamin balita yang 

mengalami anemia adalah perempuan sebesar 44,4 % di.banding laki – laki 

sebanyak 31,4 %. Kemudian pada umur balita yang lebih banyak mengalami 

anemia adalah balita umur 6 – 23 bulan sebesar 40,5 % di banding balita umur 

13 – 24 bulan sebesar 36,8%. 

Selanjutnya pada jumlah saudara yang mengalami anemia yaitu pada 

jumlah saudara ≤2 anak sebesar 39,3 % di banding >2 Anak sebesar 37,5 %. 

Pada hasil analisis antar variabel berat badan lahir rendah dengan kejadian 

anemia dapat digambarkan dengan tabel 7 sebagai berikut. 
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Tabel 7. 

Hubungan Bayi Berat Lahir Rendah dengan Kejadian Anemia Pada Balita 6 – 

24 Bulan Di Wilayah Kerja Puskesmas Wates Kabupaten Kulon Progo 

Berat 

Badan 

Lahir 

Kejadian anemia 

Anemia 
Tidak 

anemia 
Jumlah Nilai 

P 
RR 

CI 

n % n % n % Lower Upper 

BBLR 

Tidak 

BBLR 

19   67,9 

  9   32,1 

21   40,4 

31   59,6 

40   100 

40   100 
0,035 2,111 1,090 4,089 

  

Berdasarkan tabel 6. Berat badan lahir secara statistik menunjukkan nilai 

signifikan sebesar P value 0,035 sehingga ada hubungan bermakna antara berat 

badan lahir rendah dengan kejadian anemia pada balita. Berat badan lahir 

rendah mempunyai peluang 2,1 kali lebih besar di banding berat badan lahir 

normal untuk mengalami kejadian anemia (RR 2,111, CI (95% 1,090 – 4,089). 

Hasil penelitian ini juga didapatkan gambaran hubungan variabel luar 

dengan kejadian anemia . Analisis ini digunakan menggunakan chi-square dan 

dinyatakan bermaknya apabila P value  <0,05. Hubungan ASI eksklusif, umur 

ibu, pendidikan ibu,  pekerjaan ibu dengan kejadian anemia pada balita dapat 

dilihat pada tabel 7. 

 

 

 

 

 

 

 



55 

 

 

 

Tabel 8. 

Hubungan Asi Eksklusif, Umur Ibu, Pendidikan Ibu, Pekerjaan Ibu, dengan 

Kejadian Anemia Pada Balita 6 – 24 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Wates 

Kabupaten Kulon Progo. 

Variabel 

Kejadian Anemia 

Anemia 
Tidak 

Anemia 
Jumlah Nilai 

P 
RR 

CI 

n  % n % n % Lower Upper 

ASI 

Eksklusif 

Tidak 

Ya 

Umur Ibu 

Beresiko 

Tidak 

Beresiko 

Pendidikan 

Ibu 

Dasar 

Lanjut 

Pekerjaan 

Ibu 

Bekerja 

Tidak 

Bekerja 

 

 

15   53,6 

13   46,4 

 

  6   21,4 

22   78,6 

 

 

 

26   92,9 

  2     7,1 

 

  

 5    17,9 

23   82,1 

 

 

24  46,2 

28  53,8 

 

12  23,1 

40  76,9 

 

 

 

44   84,6 

 8    15,4 

 

 

13   25 

39   75 

 

  

39   100 

 41   100 

 

 18   100 

62   100 

 

 

 

70   100 

 10   100 

 

 

18   100 

62   100 

 

 

0,690 

 

 

1,000 

 

 

 

 

0,481 

 

 

 

0,653 

 

 

1,213 

 

 

0,939 

 

 

 

 

1,848 

 

 

 

0,749 

 

 

 

0,666 

 

 

0,451 

 

 

 

 

0,518 

 

 

 

0,332 

 

 

2,209 

 

 

1,958 

 

 

 

 

6,656 

 

 

 

1.687 

 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel 7 di atas menunjukkan ASI eksklusif 

tidak memiliki hubungan yang bermakna dengan kejadian anemia pada balita p 

value 0,690, tetapi tidak ASI Eksklusif memiliki peluang 1,2 kali lebih besar 

mengalami anemia pada balita 6 – 24 bulan di bandingkan dengan ASI 

Eksklusif (RR 1,213 CI 95 % 0,666 – 2,209). 

Hasil uji chi-square antara umur ibu dengan kejadian anemia pada balita 

6 -  24 bulan di peroleh nilai P value  1,000, dimana nilai p value  lebih besar 

dari 0,05, sehingga menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara 
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jenis umur ibu dengan kejadian anemia pada balita (RR 0,939 CI 95 % CI 0,451 

– 1,958. 

Hasil uji chi - square antara pendidikan ibu dengan kejadian anemia pada 

balita 6 – 24 bulan yang di gambarkan pada tabel 7 menunjukkan hasil analisis 

bivariat menggunakan chi-square didapatkan nilai p value 0,481 (p>0,05) 

sehingga menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara pendidikan 

ibu dengan kejadian anemia pada balita 6 – 24 bulan. Risk Relatif  menunjukkan 

balita dari ibu yang memiliki pendidikan dasar berpeluang 1,8 kali lebih besar 

mengalami anemia pada balita 6 – 24 bulan di bandingkan dengan ibu yang 

pendidikannya lanjut (RR 1,848 95 % 0,518 - 6,656). Hasil analisis antara 

pekerjaan ibu dengan kejadian anemia pada balita 6 – 24 bulan p value 0,653 

(p>0,05) sehingga menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan antara 

pekerjaan ibu dengan kejadian anemia pada balita 6 – 24 bulan. Pada 

perhitungan Risk Relatif  pekerjaan ibu yaitu 0,749 (CI 95 % 0,332 – 1,687) 

dimana nilai RR < 1 yang artinya pekerjaan ibu merupakan faktor profektif. 
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Tabel 9. 

Hasil Analisis Faktor Yang Paling Mempengaruhi Kejadian Anemia pada 

Balita 6 – 24 Bulan Diwilayah Kerja Puskesmas Wates Kabupaten Kulon 

Progo 

 
Variabel B 

p-

value 

Exp 

(B) 

CI 95 % Perubahan 

RR Lower Upper 

Langkah 

1 

Berat Badan 

Lahir 

-1,230 0,018 0,292 0,106 0,808 - 

 ASI 

Eksklusif 

0,174 0,748 1,190 0,412 3,441 - 

 Umur Ibu 0,363 0,550 1,437 0,438 4,721 - 

 Pendidikan -1.091 0,249 0,336 0,052 2,151 - 

 Pekerjaan 0,077 0,903 1,080 0,317 3,682 - 

 Konstanta 2,032 0,027 7,626   - 

Langkah 

2 

Berat Badan 

Lahir 

-1,225 0,018 0,294 0,107 0,809 0,68% 

 ASI 

Eksklusif 

0,167 0,756 1,182 0,412 3,394 0,67 % 

 Umur Ibu 0,372 0,537 1,450 0,445 4,725 0,90 % 

 Pendidikan -1,062 0,247 0,346 0,057 2,086 2,97 % 

 Konstanta 2,064 0,019 7,875   - 

Langkah 

3 

Berat Badan 

Lahir 

-1,191 0,018 0,304 0,113 0,816 4,1% 

 Umur Ibu 0,342 0,566 1,408 0,438 4,522 2 % 

 Pendidikan -9,59 0,262 0,383 0,072 2,046 13% 

 Konstanta 2,044 0,020 7,725   - 

Langkah 

4 

Berat Badan 

Lahir 

-1,154 0,020 0,315 0,119 0,837 - 

 Pendidikan -0,916 0,282 0,400 0,075 2,122 - 

 Konstanta 2,063 0,019 7,870   - 

Langkah 

5 

Berat Badan 

Lahir 

-1,137 0,021 0,321 0,122 0,844  

 Konstanta 1,237 0,01 3,444    
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Berdasarkan tabel 9 menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan dengan 

kejadian anemia pada balita 6 – 24 bulan yaitu berat badan lahi dengan p-value 

0,021 dan memiliki kekuatan hubungan 0,321. Peluang variabel berat badan lahir 

dengan kejadian anemia pada balita 6 – 24 bulan dapat dilihatdari persamaan 

berikut ini : 

y = Konstanta + B1 (Exp(B))1 + B2 (Exp(B))2 + ………….... 

y = 7,870 + (-1,152)(0,315) y = 7,50649 

Sehingga dapat dihitung peluang variabel berat badan lahir dan pendidikan 

dengan kejadian anemia pada balita 6 -  24 bulan sebagai berikut. 

𝐩 =
𝟏

𝟏 − 𝒆−𝒚
+

𝟏

𝟏 + 𝟐, 𝟕(𝟕, 𝟓𝟎𝟔𝟒𝟗)
+

𝟏

𝟐𝟏, 𝟐𝟔𝟕
= 𝟎, 𝟎𝟒𝟕  

Artinya, peluang terjadinya anemia pada balita 6 – 24 bulan dengan faktor risiko 

berat badan lahir sebesar 4,7 %. 

B. Pembahasan 

Penelitian ini meneliti tentang hubungan berat badan lahir rendah dengan 

kejadian anemia pada balita 6 – 24 bulan yaitu berat badan lahir, ASI eksklusif, 

umur ibu, pendidkan ibu dan pekerjaan ibu dengan total sampel sebanyak 80 

sampel (40 sampel kasus dan 40 sampel kontrol). Penelitian bertujuan untuk 

mengetahui hubungan bayi berat lahir rendah dengan kejadian anemia pada 

balita 6 – 24 bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Wates Kabupaten Kulon 

Progo. Menurut WHO anemia adalah suatu kondisi dimana terjadi penurunan 

jumlah sel darah merah atau penurunan konsentrasi hemoglobin didalam 

sirkulasi darah, sehingga kapasitas oksigen tidak mencukupi untuk memenuhi 

kebutuhan fisiologis.13 Hasil penelitian ini menemukan bahwa kejadian anemia 
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diwilayah kerja Puskesmas Wates sebesar 35 %. Pada penelitian ini, penentuan 

status anemia menggunakan pengukuran hemoglobin berdasarkan usia 6 – 24 

bulan. Balita dikatakan mengalami anemia apabila hasil pengukuran kadar 

hemoglobin < 11 gr/dl.13 Hemoglobin merupakan bagian yang ada didalam sel 

darah merah, oleh sebab itu anemia dapat didiagnosa melalui pemeriksaan 

kadar Hb.51 

Anemia dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu gangguan 

pembentukan eritrosit, perdarahan dan hemolisis. Gangguan pembentukan 

eritrosit terjadi apabila terdapat defisiensi besi, tembaga, vitamin A, B12 asam 

folat, asam amino serta gangguan pada sumsum tulang belakang. Kemudian 

perdarahan baik akut maupun kronis mengakibatkan penurunan total sel darah 

merah dalam sirkulasi darah yang menyebabkan anemia serta hemolisis yaitu 

proses penghancuran eritrosit.22 

Anemia dapat mengakibatkan jaringan tubuh terutama otak kekurangan 

asupan oksigen. Pada anak – anak dibwah usia lima tahun kekurangan oksigen 

kejaringan otak dapat mengakibatkan menurunnya fungsi kognitif, 

menghambat pertumbuhan dan perkembangan psikomotor.4 

The American Academy of Pediatrics (APP) menganjurkan melakukan 

pemerikasaan hemoglobin (Hb) dan hematokrik (Ht) setidaknya satu kai pada 

usia 9 – 12 bulan dan diulang 6 bulan kemudian pada balita usia 15 – 18 bulan 

atau pemeriksaan tambahan setiap 1 tahun sekali pada usia 2 – 5 tahun. 

Pemeriksaan tersebut dilakukan pada populasi dengan risiko tinggi seperti bayi 

dengan kondisi prematur, berat lahir rendah, riwayat mendapatkan perawatan 
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lama di unit neonatologi, dan anak dengan riwayat perdarahan, infeksi kronis, 

etnis tertentu dengan prevalensi anemia yang tinggi, mendapat ASI eksklusif 

tanpa suplementasi, mendapat susu sapi segar pada usia dini dan faktor risiko 

sosial lainnya.5  

Hasil penelitian ini menunjukkan ada hubungan bermakna antara berat 

badan lahir rendah dengan kejadian anemia pada balita dengan nilai signifikan 

sebesar P value 0,035. Berat badan lahir rendah mempunyai peluang 2,1 kali 

lebih besar di banding berat badan lahir normal untuk mengalami kejadian 

anemia. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Spinelli 

(2005) yang menyebutkan bahwa berat bayi <2500 mempunyai hubungan yang 

signifikan dengan anemia pada bayi usia 6 – 12 bulan.8 Penelitian ini juga 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviani (2015) yang 

menyebutkan bahwa ada hubungan signifikan antara BBLR dengan kejadian 

anemia pada balita 12 – 59 bulan.9 Hasil penelitian ini menolak penelitian 

Malkhanti (2010) yang menyebutkan bahwa berat bayi lahir yang rendah tidak 

berhubungan dengan secara signifikan dengan anemia pada anak dibawah usia 

5 tahun (p value 0,220 CI 95 % 0,173-0,267).25  

Anemia fisiologik pada bayi BBLR disebabkan oleh supresi eritropoesis 

pasca lahir, persediaanbesi janin yang sedikit serta bertambah besarnya volume 

darah sebagai akibat pertumbuhan yang relative lebih cepat. Oleh Karena itu, 

anemia pada bayi BBLR terjadi lebih dini. Kehilangan darah pada janin atau 

neonatus termasuk bayi dengan BBLSR biasanya mencukupi sampai berat 

badannya menjadi dua kali berat lahir.44 Pemberian tambahan  zat besi pada 
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bayi yang mengalami anemia dengan risiko terhadap defisiensi vitamin E 

(umumnya bayi dengan masa gestasi kurang dari 34 minggu) akan 

memperberat hemolisis dan mengurangi absorbsi vitamin E. oleh karena itu, 

vitamin E diberikan terlebih dahulu pada saat bayi mencapai berat badan dua 

kali lipat dari berat lahir, kemudian dimulai pemberian zat besi sebanyak 2 

mg/kg/24 jam.44 

Masa balita di bawah dua tahun merupakan bagian dari Seribu Hari 

Pertama Kehidupan (1000 HPK) setelah melewati masa kehamilan. 

Berdasarkan kerangka kebijakan Gerakan Nasional Sadar Gizi dalam rangka 

1000 HPK tahun 2012, Periode ini merupakan periode permanen dan tidak 

dapat dikoreksi di usia selanjutnya sehingga sangat di perlukan adanya 

program atau upaya pencegahan dan deteksi dini anemia pada balita. 

Bayi berat lahir rendah merupakan kelompok risiko tinggi mengalami 

defisiensi besi. Menurut penelitian Leite (2013) berat badan lahir berhubungan 

dengan faktor maternal, ibu yang mengalami anemia selama kehamilan 

cenderung untuk melahirkan anak dengan berat badan lahir rendah.45 Pada 

masa postnatal zat besi digunakan untuk pertumbuhan, proses konsumsi dan 

penyerapan besi pada periode ini sangat cepat. Semakin banyak pertumbuhan 

semakin berisiko mengalami defisiensi zat besi. Anak – anak dengan berat lahir 

rendah memiliki risiko lebih banyak. Pada kondisi ini mereka mulai tumbuh 

dengan besi cadangan yang rendah, sedangkan terjadi pertumbuhan postnatal 

yang cepat. Hubungan yang diamati antara berat badan lahir rendah dan anemia 
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pada anak usia 6 – 23 bulan menunjukkan bahwa pencegahan berat bayi lahir 

rendah dapat memiliki risiko kematian dan anemia.46  

Dalam penelitian ini menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan 

antara balita yang tidak ASI eksklusif dengan kejadian anemia pada balita P 

value 0,690. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Riski (2014) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara ASI 

Eksklusif dengan kejadian anemia pada balita dengan p value 0,685 (p > 

0,05).56 Akan tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Spinelli (2005) yang menyebutkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara ASI dengan kejadian anemia pada bayi usia 6 – 12 bulan.8 

Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian Malkhanti (2010), yang 

menyatakan bahwa ASI eksklusif berhubungan dengan anemia pada anak usia 

dibawah 5 tahun (p value 0,002 CI 95 % 0,0001 – 0,016).25 Namun dari 

penelitian ini dapat diketahui balita yang tidak ASI eksklusif mempunyai risiko 

1,2 kali lebih besar mempunyai balita anemia di bandingkan dengan balita yan 

ASI eksklusif.  

Anemia defisiensi besi akibat diet paling lazim terjadi pada balita yang 

mengkonsumsi susu sapi dalam jumlah besar dalam botol susu. Balita yang di 

berikan ASI lebih jarang mengalami defisiensi besi daripada balita yang 

diberikan susu botol, walaupun dalam ASI hanya terapat sedikit besi, tetapi 

besi diserap lebih efektif. 24  

ASI mengandung zat gizi, hormon, unsur kekebalan pertumbuhan, anti 

alergi, serta anti inflamasi bagi tubuh bayi usia 0-6 bulan. Bayi yang 
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mendapatkan susu formula mungkin lebih gemuk dari pada bayi yang 

mendapatkan ASI, tetapi belum tentu sehat.21 ASI yang diproduksi 

dipengaruhi asupan makan dan riwayat gizi ibu. Anemia merupakan salah satu 

masalah  gizi yang disebabkan karena kekurangan asupan zat besi yang 

terdapat dalam  makanan sehari-hari dan adanya gangguan penyerapan zat besi 

oleh tubuh. Kejadian anemia pada ibu menyusui akan menurunkan produksi 

ASI, menurunkan kualitas dan kuantitas ASI. Hal tersebut berkaitan dengan 

kerja hormon prolaktin dan oksitosin, serta  akan berpengaruh pada 

pemenuhan kebutuhan bayi usia 0-6 bulan.57 

Hasil penelitian ini secara statistik menunjukkan tidak adanya hubungan 

yang signifikan antara umur ibu dengan kejadian anemia pada balita 6 – 24 

bulan dengan P value 1,000. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Sekartini (2005), yang menyatakan bahwa umur ibu secara signifikan tidak 

memiliki hubungan dengan anemia defisiensi besi pada bayi usia 4 – 12 bulan 

(p>0,05).53 Tetapi hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Leal 

(2011) yang menyatakan bahwa ibu dengan usia berisiko memiliki hubungan 

yang signifikan baik diwilayah perkotaan maupun pedesaan dengan kejadian 

anemia pada balita.54 

Keterkaitan antara anemia dan umur ibu yaitu apabila seorang 

perempuan menikah dan dan hamil di usia remaja akan meningkatkan 

kebutuhan zat besi. Hal ini disebabkan karena besi diperlukan untuk 

perkembangan janin dan untuk pertumbuhan ibu itu sendiri yang masih dalam 
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usia remaja. Apabila kebutuhan besi yang tinggi ini tidak terpenuhi maka dapat 

meningkatkan risiko anemia pada ibu  muda dan bayinya sebesar 68 %.26 

Hasil uji chi – square menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan 

antara pendidikan ibu dengan kejadian anemia pada balita 6 – 24 bulan dengan 

p value 0,481, tetapi ibu dengan pendidikan dasar mempunyai risiko 1,8 kali 

lebih besar mempunyai balita yang anemia dibandingkan dengan ibu yang 

pendidikan lanjut. Hasil penelitian  sejalan dengan penelitian Cahyaningdiah 

(2001), yang menyatakan bahwa pendidikan ibu tidak berhubungan secara 

signifikan dengan anemia pada bayi 5-7 bulan (p value 0,131).55 Namun, hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Ngesa (2014) dan Ngui (2012) 

yang menyebutkan bahwa tingkat pendidikan ibu berhubungan secara 

signifikan dengan anemia pada anak – anak.28 31 

Hasil uji chi – square menunjukkan tidak ada hubungan yang signifikan 

antara pekerjaan ibu dengan kejadian anemia pada balita 6 – 24 bulan dengan 

p value 0,653. Hal ini sesuai dengan penelitian Abbi (2014) yang menyatakan 

bahwa ibu yang bekerja memiliki efek negatif pada status gizi dan kesehatan 

anak – anak mereka. Beban kerja dapat mempengaruhi gizi ibu itu sendiri dan 

kesehatannya, akibatnya terjadi penurunan kapasitas untuk melakukan 

kegiatan lainnya seperti mengasuh anak. Kemudian karena keterbatasan waktu 

untuk bekerja, kebutuhan gizi anak – anaknya kurang diperhatikan. Selain itu 

ada kemungkinan untuk yang bekerja, anak – anak mereka akan diasuh oleh 

orang lain yang mungkin kurang baik dalam mengasuh anak.46 hasil penelitian 

ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviani (2015) yang 
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menyatakan bahwa ada hubungan antara ibu yang bekerja dengan kejadian 

anemia pada balita.9 

Dalam penelitian ini,peluang terjadinya anemia pada balita sebesar 4,7 

% apabila bayi yang lahir dengan berat badan rendah Hal ini berarti masih ada 

faktor yang belum diteliti dalam pelitian ini yang sangat mempengaruhi 

terjadinya anemia pada balita. Dimana peneliti hanya meneliti faktor risiko 

yang belum signifikan terbukti berhubungan dengan kejadian anemia pada 

balita  6 – 24 bulan. 

C. Kelemahan Penelitian 

1. Penelitian ini hanya menggunakan 5 faktor risiko dan tidak meneliti faktor 

lain yang kemungkinan juga mempengaruhi kejadian anemia pada balita 6 

– 24 bulan seperti status gizi, riwayat penyakit malaria, riwayat anemia ibu 

saat hamil, paritas, jenis kelamin dan riwayat diare serta penambilan sampel 

tidak dirandom. 

2. Penelitian ini menggunakan alat Quick Check yang memiliki keuntungan 

dimana hasil pemeriksaan segera diketahui untuk pemeriksaan kadar Hb. 

Pemeriksaan Hb sebaiknya menggunakan pemeriksaan 

Cyanmethemoglobin dengan pengambilan darah di vena karena lebih 

akurat.Tetapi, pemeriksaan ini membutuhkan waktu yang lama 


