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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Uraian Teori 

1. Kehamilan 

Kehamilan adalah masa kehidupan yang penting. Dimana ibu harus 

mempersiapkan diri sebaik–baiknya untuk menyambut kelahiran bayinya. 

Ketika seorang wanita dinyatakan hamil, perubahan fisiologis tubuh turut 

berubah, sehingga kebutuhan gizinya pun juga berubah. Tanda–tanda 

wanita yang hamil menurut Dainur (1994) yaitu haid yang biasanya teratur 

pada bulan berikutnya berhenti, payudara mulai membesar dan mengeras, 

pagi hari sering muntah–muntah, kadang–kadang pusing dan mudah letih, 

perut makin lama membesar dan pada hamil enam bulan puncak rahim 

sekitar setinggi pusar, dan sifat–sifat ibu berubah–ubah, misalnya ibu lebih 

suka makan yang asam, rujak, mudah tersinggung (Waryana, 2010). 

 

2. Anemia  

a. Pengertian Anemia 

Anemia gizi merupakan keadaan dengan kadar hemoglobin, 

hematokrit, dan sel darah merah yang lebih rendah dari nilai normal, 

sebagai akibat dari defisiensi salah satu atau beberapa unsur makanan 

esensial yang dapat mempengaruhi timbulnya defisiensi tersebut 

(Arisman, 2010). Menurut Irianto (2014), anemia adalah kondisi 
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dimana kadar hemoglobin (Hb) dalam sel darah merah (eritrosit) 

sangat kurang. Hemoglobin (Hb) ini dibuat di dalam sel darah merah, 

sehingga anemia dapat terjadi baik karena sel darah merah 

mengandung terlalu sedikit hemoglobin (Hb) atau karena jumlah sel 

darah yang tidak cukup (Dinkes DIY, 2017). 

 

b. Klasifikasi Anemia 

Untuk menentukan apakah seseorang menderita anemia atau tidak, 

umumnya digunakan nilai-nilai batas normal yang tercantum dalam 

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 736a/Menkes/XI/1989, yaitu : 

Tabel 1. Nilai Batas Normal Hemoglobin 

Kelompok Batas Normal 

Perempuan dewasa ≥ 12 g/dl 

Ibu hamil ≥ 11 g/dl 

        

Semua hemoglobin (Hb) ini terdapat dalam eritrosit. Jika 

konsentrasi hemoglobin (Hb) turun di bawah nilai normal, maka akan 

timbul anemia. Seseorang dikatakan anemia bila kadar hemoglobin 

(Hb) kurang dari nilai baku tersebut (Kemenkes RI, 2008). 

c. Penyebab Anemia 

Anemia pada kehamilan disebabkan meningkatnya kebutuhan zat 

besi untuk pertumbuhan janin, adanya kecenderungan rendahnya 

cadangan zat besi (Fe) pada wanita akibat persalinan sebelumnya dan 

menstruasi, kurangnya asupan zat besi pada makanan yang dikonsumsi 
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ibu hamil dan pola makan ibu terganggu akibat mual selama kehamilan 

(Irianto, 2014). 

Menurut Arisman (2010), secara umum ada tiga penyebab anemia 

defisiensi zat besi yaitu : 

1) Kehilangan darah secara kronis sebagai dampak pendarahan 

kronis, seperti pada penyakit ulkus peptikum, hemoroid, infestasi 

parasit, dan proses keganasan. 

2) Asupan zat besi tidak cukup dan penyerapan tidak adekuat. 

3) Peningkatan kebutuhan akan zat besi untuk pembentukan sel darah 

merah yang lazim berlangsung pada masa pertumbuhan bayi, masa 

pubertas, masa kehamilan, dan menyusui. 

 

d. Faktor–faktor yang Mempengaruhi Anemia pada Ibu Hamil 

1) Faktor Dasar 

a) Sosial dan Ekonomi 

Kondisi lingkungan sosial berkaitan dengan kondisi ekonomi di 

suatu daerah dan menentukan pola konsumsi pangan dan gizi 

yang dilakukan oleh masyarakat. Kondisi ekonomi seseorang 

sangat menentukan dalam penyediaan pangan dan kualitas gizi. 

Apabila tingkat perekonomian seseorang baik maka status 

gizinya akan baik dan sebaliknya (Irianto, 2014). 
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b) Pengetahuan  

Tingkatan pengetahuan ibu mempengaruhi perilakunya. 

Semakin tinggi pengetahuannya, semakin tinggi kesadaran 

untuk mencegah terjadinya anemia. Tingkat pengetahuan ibu 

hamil juga akan mempengaruhi perilaku gizi yang berdampak 

pada pola kebiasaan makan yang pada akhirnya dapat 

menghindari terjadinya anemia (Sumiyarsi, dkk, 2018). 

c) Pendidikan  

Secara teoritis pendidikan yang dijalani seseorang memiliki 

pengaruh pada peningkatan kemampuan berpikir, dengan kata 

lain seseorang yang berpendidikan lebih tinggi akan dapat 

mengambil keputusan yang lebih rasional, umumnya terbuka 

untuk menerima perubahan atau hal baru dibandingkan dengan 

individu yang berpendidikan lebih rendah (Nasyidah, 2011). 

d) Budaya  

Pantangan pola makan tertentu, sehubungan dengan pangan 

yang biasanya dipandang pantas untuk dimakan, dijumpai 

banyak pola pantangan. Tahayul dan larangan yang beragam 

yang didasarkan kepada kebudayaan dan daerah yang berlainan 

di dunia, misalnya pada ibu hamil, ada sebagian masyarakat 

yang masih percaya bahwa ibu hamil tidak boleh makan ikan 

(Budiyanto, 2003 dalam Ariyani, 2016). 
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2) Faktor Tidak Langsung 

a) Frekuensi Antenatal Care (ANC) 

Pelayanan yang diberikan kepada ibu hamil oleh petugas 

kesehatan dalam memelihara kehamilannya. Hal ini bertujuan 

untuk dapat mengidentifikasi dan mengatahui masalah yang 

timbul selama masa kehamilan sehingga kesehatan ibu dan bayi 

yang dikandung akan sehat sampai persalinan. Pelayanan 

Antenatal Care (ANC) dapat dipantau dengan kunjungan ibu 

hamil dalam memeriksakan kehamilannya. Standar pelayanan 

kunjungan ibu hamil paling sedikit 4 kali dengan distribusi 1 

kali pada triwulan pertama (K1), 1 kali pada triwulan kedua 

dan 2 kali pada triwulan ketiga (K4). Kegiatan yang ada di 

pelayanan Antenatal Care (ANC) untuk ibu hamil yaitu 

petugas kesehatan memberikan penyuluhan tentang informasi 

kehamilan seperti informasi gizi selama hamil dan ibu diberi 

tablet tambah darah secara gratis serta diberikan informasi 

tablet tambah darah tersebut yang dapat memperkecil 

terjadinya anemia selama hamil (Depkes RI, 2009). 

b) Paritas  

Paritas adalah banyaknya bayi yang dilahirkan seorang ibu, 

baik melahirkan yang lahir hidup ataupun lahir mati. Resiko 

ibu mengalami anemia dalam kehamilan salah satu 

penyebabnya adalah ibu yang sering melahirkan dan pada 
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kehamilan berikutnya ibu kurang memperhatikan asupan nutrisi 

yang baik dalam kehamilan (Ariyani, 2016). 

c) Umur Ibu 

Reproduksi yang sehat untuk hamil dan melahirkan adalah usia 

20-30 tahun, jika terjadi kehamilan di bawah atau di atas usia 

tersebut makan akan dikatakan beresiko menyebabkan 

terjadinya kematian 2-4x lebih tinggi dari reproduksi sehat. 

Faktor usia juga akan mempengaruhi kematangan pada pola 

pikir seorang ibu dalam menyerap informasi tentang perilaku 

kesehatan ibu hamil, terutama tentang pengetahuan asupan 

makanan yang penting untuk janin dan ibu hamil tersebut 

(Manuaba, 2010 dalam Yuliani, 2017). 

d) Dukungan Suami 

Upaya yang dilakukan dengan mengikutkan peran serta 

keluarga adalah sebagai faktor dasar penting yang ada berada 

di sekeliling ibu hamil dengan memberdayakan anggota 

keluarga terutama suami untuk ikut membantu para ibu hamil 

dalam meningkatkan kepatuhannya mengkonsumsi tablet besi. 

Upaya ini sangat penting dilakukan, sebab ibu hamil adalah 

seorang individu yang tidak berdiri sendiri, tetapi ia bergabung 

dalam sebuah ikatan perkawinan dan hidup dalam sebuah 

bangunan rumah tangga dimana faktor suami akan ikut 

mempengaruhi pola pikir dan perilakunya termasuk dalam 
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memperlakukan kehamilan (Ekowati, 2007 dalam Ariyani, 

2016). 

3) Faktor Langsung 

a) Pola Konsumsi 

Pola konsumsi adalah cara seseorang atau kelompok orang 

dalam memilih makanan dan memakannya sebagai tanggapan 

terhadap pengaruh fisiologi, psikologi, budaya, dan sosial 

(Waryana, 2010). 

b) Infeksi  

Ibu yang sedang hamil rentan akan terhadap penyakit infeksi 

dan menular. Penyakit infeksi yang biasanya diderita tidak 

terdeteksi saat kehamilan. Penyakit yang diderita sangat 

menetukan kualitas janin bayi yang dilahirkan. Hal itu 

diketahui setelah bayi lahir dengan kecacatan, kondisi seperti 

ini ibu akan mengalami kekurangan cairan tubuh dan zat gizi 

lainnya (Ariyani, 2016). 

c) Pendarahan 

Pendarahan post partum akibat otonia uteri, dan tubuh tidak 

mentoleransi terjadinya kehilangan darah seperti wanita sehat. 

Kehilangan darah sekitar 150 ml dapat berakibat fatal kepada 

ibu hamil (Ariyani, 2016). 
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e. Tanda dan Gejala Anemia Gizi Besi 

Tanda dan gejala anemia sangat bervariasi, bisa hampir tanpa 

gejala, bisa juga gejala–gejala penyakit dasarnya menonjol, atau bisa 

ditemukan gejala anemia bersama–sama penyakit dasar. Gejala–gejala 

dapat berupa kepala pusing, berkunang–kunang, lesu, lemah, letih, 

dispalgia, pembesaran kelenjar limpa, kurang nafsu makan, 

menurunnya kebugaran tubuh, dan gangguan penyembuhan luka 

(Irianto, 2014). 

Sedangkan, menurut Arisman (2010) tanda dan gejala anemia 

defisiensi besi biasanya tidak khas yaitu pucat, mudah lelah, berdebar, 

takikardia, sesak napas, dan kepucatan dapat diperiksa pada telapak 

tangan dan konjungtivanya. 

 

f. Macam–macam Anemia selama Kehamilan 

1) Anemia gizi besi 

Anemia gizi besi adalah anemia yang timbul karena 

kekurangan zat besi sehingga pembentukan sel-sel darah merah 

dan fungsi lain dalam tubuh terganggu. Anemia gizi besi juga 

didefinisikan sebagai suatu keadaan dengan kadar hemoglobin 

(Hb) darah yang lebih rendah daripada normal sebagai akibat 

ketidakmampuan jaringan pembentuk sel darah merah dalam 

produksinya guna mempertahankan kadar hemoglobin (Hb) pada 

tingkat normal (Adriani dan Wirjatmadi, 2012). 
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Penyebab anemia gizi besi yaitu banyak berpantang pada 

makanan tertentu saat hamil sehingga memperburuk keadaan 

anemia gizi besi, biasanya ibu hamil enggan untuk makan daging, 

ikan, hati atau pangan hewani lainnya dengan alasan yang tidak 

rasional. Selain adanya pantangan makan, faktor ekonomi juga 

menyebabkan pola konsumsi masyarakat kurang baik, tidak semua 

masyarakat dapat mengkonsumsi lauk hewani dalam setiap kali 

makan (Waryana, 2010). 

2) Anemia defisiensi asam folat (Megaloblastik) 

Asam folat merupakan satu–satunya vitamin yang 

kebutuhannya selama hamil berlipat dua. Sekitar 24–60% wanita, 

baik di negara berkembang maupun yang telah maju, mengalami 

kekurangan asam folat karena kandungan asam folat di dalam 

makanan mereka sehari–hari tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan ibu hamil (Arisman, 2010). 

Kekurangan asam folat yang parah dapat mengakibatkan 

anemia megaloblastik karena asam folat berperan dalam 

metabolisme normal makanan menjadi energi, pematangan sel 

darah merah, sintesis DNA, pertumbuhan sel dan pembentukan 

heme. Gejala anemia megaloblastik yaitu diare, depresi, lelah 

berat, ngantuk berat, pucat dan perlambatan frekuensi nadi 

(Arisman, 2010).  
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3) Anemia defisiensi Vitamin B12 (Pernisiosa) 

Vitamin B12 sangat penting dalam pembentukan sel darah 

merah. Vitamin B12 penting sekali bagi pertumbuhkembangan 

normal sel darah merah, dan keberfungsian sel–sel sumsum tulang, 

sistem persarafan, dan saluran cerna. Anemia pernisiosa 

merupakan akibat dari defisiensi B12 yang disertai dengan rasa letih 

yang parah. Anemia pernisiosa biasanya tidak disebabkan oleh 

kekurangan B12 dalam makanan, melainkan oleh ketiadaan faktor 

instrinsik, yaitu sekresi gaster, yang diperlukan untuk penyerapan 

B12. Gejala anemia pernisiosa ini meliputi rasa letih dan lemah 

yang hebat, diare, depresi, mengantuk, mudah tersinggung serta 

pucat (Arisman, 2010). 

 

g. Pengaruh Anemia Defisiensi Zat Besi pada Kehamilan 

Anemia menyebabkan rendahnya kemampuan jasmani sel–sel 

tubuh tidak cukup mendapat pasokan oksigen. Pada wanita hamil, 

anemia meningkatkan frekuensi komplikasi pada kehamilan dan 

persalinan. Risiko kematian maternal, angka prematuritas, berat badan 

bayi lahir rendah, dan angka kematian perinatal meningkat. Di 

samping itu, pendarahan antepartum dan postpartum lebih sering 

dijumpai pada wanita yang anemis dan lebih sering berakibat fatal, 

sebab wanita yang anemis tidak dapat mentolerir kehilangan darah.  
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Dampak anemia pada kehamilan bervariasi dari keluhan yang 

sangat ringan hingga terjadinya gangguan kelangsungan kehamilan 

abortus, partus (imatur atau prematur), gangguan proses persalinan 

(inertia, atonia, partus lama, pendarahan atonis), gangguan pada masa 

nifas (subinvolusi rahim, daya tahan terhadap infeksi dan stress 

kurang, produksi ASI rendah), dan gangguan pada janin (abortus, 

dismaturitas, mikrosomi, BBLR, kematian perinatal, dan lain–lain) 

(Irianto, 2014). 

 

h. Pencegahan Anemia 

Ada empat pendekatan dasar pencegahan anemia defisiensi zat 

besi yaitu : 

1) Pemberian tablet atau suntikan zat besi. 

2) Pendidikan dan upaya yang ada kaitannya dengan peningkatan 

asupan zat besi melalui makanan. 

3) Pengawasan penyakit infeksi. 

4) Fortifikasi makanan pokok dengan zat besi (Arisman, 2010). 

 

3. Pola Konsumsi 

a. Pengertian Pola Konsumsi 

Pola konsumsi adalah cara seseorang atau kelompok orang dalam 

memilih makanan dan memakannya sebagai tanggapan terhadap 

pengaruh fisiologi, psikologi, budaya, dan sosial. Pola makan dapat 
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menyebabkan anemia pada ibu hamil. Hal ini dikarenakan ibu hamil 

banyak berpantang makanan tertentu selagi hamil, sehingga dapat 

memperburuk keadaan anemia gizi besi. Biasanya ibu hamil enggan 

makan daging, ikan, hati atau pangan hewani lainnya dengan alasan 

yang tidak rasional (Waryana, 2010). 

Menurut Irianto (2014), pola makan meliputi frekuensi makan, 

jenis makanan, jumlah makanan, dan pemilihan makanan. 

1) Frekuensi makan 

Ibu hamil harus sering makan untuk memenuhi kebutuhan dua 

individu, yaitu dirinya sendiri dan janin yang dikandungnya. 

Makan 1 sampai 2 piring lebih banyak dari sebelum hamil, makan 

4 sampai 5 kali sehari (Depkes dan Kesos RI.2000:15). Patuhi 

jadwal makan, yaitu makan makanan bergizi 3 kali sehari pada 

waktu yang tepat, yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam, 

serta 2 kali makan makanan selingan (Kasdu, Meilisari, 

Purwaningsih dalam Info Lengkap Kehamilan dan Persalinan, 

2001:95). 

2) Jenis makanan 

Jenis makanan berpengaruh dalam pemilihan macam lauk pauk 

untuk memperoleh keadaan gizi yang baik. Gizi yang baik dapat 

dipenuhi dengan diversifikasi menu. 
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3) Jumlah makanan 

Kebutuhan fisiologis sewaktu hamil adalah energi, protein, zat besi 

yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin serta 

pertambahan besar organ kandungan, perubahan komposisi dan 

metabolisme tubuh ibu. Dengan begitu, dapat dimengerti bahwa 

selama kehamilan kebutuhan terhadap makanan meningkat. 

4) Pemilihan makanan 

Pemilihan makanan yang dimakan harus beragam dan bervariasi. 

Semakin bervariasi bahan makanan yang dikonsumsi, maka 

pemenuhan kebutuhan zat gizi semakin baik. Ibu hamil harus 

memakan makanan yang merupakan sumber dari zat gizi yang 

dibutuhkan oleh tubuh meliputi sumber karbohidrat, sumber 

protein, sumber lemak, sumber mineral terutama zat besi dan 

sumber vitamin terutama vitamin C. 

 

b. Kebutuhan Zat Gizi Ibu Hamil 

Kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan pada masa kehamilan yaitu : 

1) Energi 

Kebutuhan energi pada ibu hamil tergantung dengan berat 

badan sebelum hamil dan pertambahan berat badan selama 

kehamilan, karena adanya peningkatan basal metabolisme dan 

pertumbuhan janin yang pesat terutama pada trimester II dan 
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trimester III, direkomendasikan penambahan jumlah kalori sebesar 

285–300 kalori pada trimester II dan trimester III (Irianto, 2014). 

2) Protein 

Pada ibu hamil, unsur protein yang dibutuhkan sekitar 60 gram 

setiap hari. Berarti meningkat 10 gram lebih banyak dari kebutuhan 

sebelum hamil yang sebesar 50 gram setiap hari (Irianto, 2014). 

3) Vitamin 

Vitamin merupakan suatu molekul organik yang sangat 

diperlukan oleh tubuh untuk proses metabolisme dan pertumbuhan 

yang normal.  

a) Vitamin A 

Vitamin A berfungsi pada pertumbuhan sel dan jaringan, 

pertumbuhan gigi dan tulang, dan mencegah kelainan bawaan. 

Sumber vitamin A banyak terdapat pada minyak ikan, kuning 

telur, wortel, sayuran berwarna hijau, dan buah–buahan 

berwarna merah. Kebutuhan vitamin A pada ibu hamil 200 RE 

per hari lebih tinggi daripada ibu tidak hamil (Irianto, 2014) 

b) Vitamin B11 (asam folat) 

Asam folat adalah garam dari folic acid atau pteroyglutamate. 

Kekurangan asam folat menyebabkan anemia megaloblastik. 

Kebutuhan 300–400 µg/hari pada wanita hamil sedangkan 

hamil kembar lebih besar lagi. Hamil memerlukan pembelahan 
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sel dalam perkembangan janin dan organ, ibu memerlukan 

asam folat (Irianto, 2014). 

c) Vitamin B12  

Vitamin B12 adalah vitamin yang berfungsi untuk metabolisme 

sel dan pertumbuhan jaringan serta pembentukan eritrosit. 

Gelaja klinis yang akan terjadi pada defisiensi vitamin B12 

biasanya kelelahan, pusing, anemia dan peradangan saraf 

(Irianto, 2014). 

d) Vitamin C 

Vitamin C adalah kristal putih yang larut di dalam air. Vitamin 

C disebut juga asam askorbik yang dapat larut di dalam air. Di 

dalam tubuh vitamin C terdapat di dalam darah (khususnya 

leukosit), kortek adrenal, kulit, dan tulang (Marmi, 2013). 

Kebutuhan vitamin C pada ibu hamil meningkat 10mg/hari dari 

ibu yang tidak hamil (Irianto, 2014).           

Tabel 2. Angka Kecukupan Vitamin C 

Umur (tahun) AKG Vitamin C (mg) 

10 – 12 50 

13 – 15 65 

16 – 80 75 

Kehamilan   

Trimester 1 +10 

Trimester 2 +10 

Trimester 3 +10 

(Sumber: Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2013 bagi orang 

Indonesia) 
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4) Mineral 

Mineral merupakan substansi anorganik dan pada umumnya 

ditemukan dalam bentuk ion. 

a) Kalsium (Ca) 

Kebutuhan tubuh akan kalsium selama kehamilan 

meningkat. Kalsium sangat penting untuk pertumbuhan tulang–

tulang bayi dan ibu hamil perlu mengkonsumsi kalsium lebih 

banyak daripada biasanya untuk menghindari kekurangan 

kalsium dalam tubuh. Pada masa kehamilan biasanya 

dianjurkan mengkonsumsi kalsium sebanyak 1.200 mg per hari 

(Irianto, 2014). 

b) Zat besi (Fe) 

Saat kehamilan zat besi yang dibutuhkan oleh tubuh lebih 

banyak dibandingkan saat tidak hamil. Zat besi pada wanita 

hamil dibutuhkan untuk memenuhi kehilangan basal, juga 

untuk pembentukan sel–sel darah merah yang semakin banyak 

serta janin dan plasentanya. Pada ibu hamil dianjurkan 

mengkonsumsi zat besi sebanyak 60–100 mg/hari. Makanan 

sumber zat besi yang baik antara lain daging, ayam, ikan, telur, 

serelia tumbuk, kacang–kacangan, sayuran hijau dan pisang 

ambon (Waryana, 2010).  
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c. Enhancer dan Inhibitor Penyerapan Zat Besi 

1) Enhancer Penyerapan Zat besi 

a) Protein  

Protein dibutuhkan untuk sintesis sel–sel darah merah agar 

tidak mengalami anemia. Protein dalam sel darah merah 

sebagai hemoglobin, yang menjalankan peran utama sel darah 

merah yaitu mengangkut gas O2 untuk dilepaskan ke sel–sel 

dan mengangkut gas CO2 dari sel ke paru–paru untuk 

dikeluarkan dari tubuh. Protein hewani sangat mudah 

diabsorbsi sehingga sangat efektif untuk meningkatkan 

ketersediaan globin, sedangkan protein nabati memiliki asam 

amino pembatas, sehingga tidak efektif dalam menyediakan 

globin (Astuti, 2010). 

b) Vitamin B12 

Vitamin B12 adalah vitamin yang berfungsi untuk 

metabolisme sel dan pertumbuhan jaringan serta pembentukan 

eritrosit atau sel darah merah (Irianto, 2014). Pangan dengan 

sumber vitamin B12 adalah ikan (terutama tuna), hati, telur, 

kerang, daging, unggas, susu, dan keju (Arisman, 2010). 

c) Vitamin B11 (Asam Folat) 

Pada ibu hamil dianjurkan untuk tidak minum alhokol dan 

merokok. Alkohol diketahui berdampak negatif pada 

penyerapan asam folat, demikian pula kebiasaan merokok. 
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Selain itu, ibu hamil juga dianjurkan untuk banyak 

mengkonsumsi sayuran berdaun hijau, hati ayam atau sapi, 

kacang merah, dan kacang kedelai karena jenis makanan ini 

merupakan sumber asam folat (Irianto, 2014). 

d) Vitamin C (Asam Askorbat) 

Vitamin C membentuk gugus besi-oksalat yang tetap larut 

pada pH yang lebih tinggi seperti di duodenum sehingga 

mudah diserap. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk 

mengkonsumsi makanan sumber vitamin C setiap kali makan 

untuk meningkatkan absorbsi besi nonhem (Masthalina, dkk, 

2015).  

Sumber vitamin C pada umumnya hanya terdapat di dalam 

pangan nabati, yaitu sayur–sayuran seperti brokoli, kembang 

kol, kubis, cabe dan paprika merah serta pada buah–buahan 

seperti pepaya, stroberi, kiwi, jambu biji, kelengkeng, apel, dan 

tomat (Marmi, 2013).  

 

2) Inhibitor Penyerapan Zat Besi 

a) Asam Oksalat 

Absorpsi besi tergantung pada jumlah bahan makanan yang 

menghambat absorpsi. Asam oksalat berperan negatif dalam 

penyerapan zat besi. Asam oksalat yang terkandung dalam 
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sayuran dapat mengikat zat besi dan mengurangi 

penyerapannya (Husnah, dkk, 2014).   

b) Asam Fitat 

Asam fitat yang terdapat dalam sereal dan kacang–kacangan 

merupakan faktor utama yang bertanggung jawab atas 

buruknya ketersediaan hayati zat besi. Penyerapan zat besi 

terganggu karena adanya asam fitat dalam jenis makanan 

tersebut. Perendaman dan fermentasi produk pangan akan 

memperbaiki absorpsi dengan mengaktifkan enzim fitase untuk 

menguraikan asam fitat (Gibney, dkk, 2009). 

c) Kalsium (Ca) 

Kalsium sangat penting untuk pertumbuhan tulang–tulang 

bayi dan ibu hamil perlu mengkonsumsi kalsium lebih banyak 

daripada biasanya untuk menghindari kekurangan kalsium 

dalam tubuh (Irianto, 2014). Sumber utama kalsium adalah 

susu dan hasil olahannya seperti susu utuh (whole milk), susu 

skim, yogurt serta beberapa sayuran hijau, namun bayam dan 

kentang jangan dijadikan sumber kalsium karena kandungan 

oksalat atau fitat yang mampu menghambat penyerapan 

mineral seperti zat besi (Arisman, 2010). 

d) Tanin 

Tanin yang terdapat di dalam teh hitam merupakan jenis 

penghambat paling poten dari semua inhibitor lainnya (asam 
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fenolat, flavonoid) (Gibney, dkk, 2009). Berdasarkan hasil 

penelitian Septiawan dan Erta (2015), penyerapan zat besi 

sangat dipengaruhi oleh kombinasi makanan yang diserap pada 

waktu makan makanan tertentu, terutama teh kental yang akan 

menimbulkan pengaruh penghambatan yang nyata pada 

penyerapan zat besi. Tanin yang terdapat di dalam teh dapat 

menurunkan abrobsi zat besi sampai dengan 80%. Minum teh 

satu jam sesudah makan dapat menurunkan absorbsi hingga 

85%. 

 

4. Hubungan Vitamin C dan Sumber Tanin dengan Anemia 

a. Hubungan Asupan Vitamin C dengan Anemia 

Vitamin C dapat membantu meningkatkan penyerapan zat besi, 

selain itu berfungsi sebagai pembentukan hemoglobin dalam darah. 

Meningkatnya kadar hemoglobin dalam darah maka asupan makanan 

dan oksigen dalam darah dapat diedarkan ke seluruh jaringan tubuh 

yang akhirnya dapat membantu kelangsungan hidup dan pertumbuhan 

janin (Patimah, dkk, 2011). 

b. Hubungan Asupan Sumber Tanin dengan Anemia 

Tanin akan mengikat zat besi sebelum diserap oleh mukosa usus 

menjadi zat yang tidak dapat larut, sehingga akan mengurangi 

penyerapan zat besi. Dengan berkurangnya penyerapan zat besi, karena 

faktor penghambat tersebut, maka jumlah feritin akan berkurang yang 
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berdampak pada menurunnya jumlah zat besi yang akan digunakan 

untuk sintesa hemoglobin dan mengganti hemoglobin yang rusak. Hal 

ini merupakan salah satu penyebab rendahnya kadar hemoglobin 

dalam darah (Riswanda, 2017). 

Efek tanin yang berasal dari minuman kopi menunjukkan 

penurunan penyerapan zat besi sebesar 39% dimana minuman kopi 

tersebut dikonsumsi satu jam setelah mengkonsumsi hamburger, 

makanan dengan bahan dasar maizena. Setiap 1 mg kalsium dan setiap  

1 gr tanin dapat menghambat penyerapan konsentrasi zat besi 0,00687 

gr/dl dan 0,123 gr/dl (Riswanda, 2017). 
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B. Kerangka Teori 
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Gambar 1 : Kerangka Teori Modifikasi 

Sumber : Ariyani (2016) dan Yanti, dkk (2015). 

 

Faktor Dasar : 

a. Sosial Ekonomi 

b. Pengetahuan  

c. Pendidikan  

d.  Budaya  

Faktor Tidak Langsung : 

a. Kunjungan 

Antenatal Care 

(ANC) 

b. Paritas  

c. Umur  

d. Dukungan Suami 

Faktor Langsung : 

a. Pola Konsumsi 

b. Penyakit Infeksi 

c. Pendarahan  

Kebutuhan gizi ibu 

hamil yaitu Energi, 

Protein, Zat Besi, 

Vitamin C, Asam Folat, 

Vitamin B12 

Inhibitor Zat Besi yaitu 

Asam Oksalat, Tanin, 

Kalsium, dan Asam Fitat 

 

 Anemia 

pada Ibu 

Hamil 

Enhancer Zat Besi 

yaitu Protein, Vitamin 

C, Asam Folat, dan 

Vitamin B12 
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C. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana asupan vitamin C pada ibu hamil di Kabupaten Bantul? 

2. Bagaimana asupan sumber tanin pada ibu hamil di Kabupaten Bantul? 

3. Bagaimana status anemia ibu hamil di Kabupaten Bantul? 

4. Bagaimana status anemia ibu hamil berdasarkan asupan vitamin C di 

Kabupaten Bantul? 

5. Bagaimana status anemia ibu hamil berdasarkan asupan sumber tanin di 

Kabupaten Bantul? 

 


