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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anemia merupakan masalah gizi yang sangat umum dijumpai di 

Indonesia dan dapat terjadi pada semua golongan umur (Adriani, 2012). Di 

Indonesia, anemia umumnya disebabkan oleh kekurangan zat besi, sehingga 

lebih dikenal dengan istilah Anemia Gizi Besi (AGB). Anemia gizi besi 

banyak diderita oleh wanita usia subur (WUS), ibu hamil, anak usia sekolah, 

dan remaja. Kelompok yang beresiko tinggi menderita anemia gizi besi 

adalah ibu hamil karena kebutuhan zat besi meningkat secara signifikan 

selama kehamilan (Waryana, 2010). Anemia juga merupakan keadaan 

menurunnya kadar hemoglobin, hematokrit, dan sel darah merah dibawah 

nilai normal yang dipatok untuk perorangan (Arisman, 2010). 

Secara keseluruhan, anemia terjadi pada 45% wanita di negara 

berkembang dan 13% di negara maju (developed countries). Di Amerika, 

11% wanita hamil usia subur mengalami anemia sementara persentase wanita 

hamil dari keluarga miskin terus meningkat dengan bertambahnya usia 

kehamilan (8% anemia di trimester I, 12% anemia di trimester II, dan 29% 

anemia pada trimester III) (Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat, 

2016). 

American Society of Hematology mengungkapkan bahwa anemia 

ringan (9-10,4 g/dL) adalah kondisi normal yang dialami selama 
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kehamilan karena adanya peningkatan volume darah. Sementara, anemia 

berat (<7,5 g/dL) dapat menyebabkan bayi berisiko menderita anemia pada 

masa kanak-kanak. Anemia pada dua trimester pertama akan meningkatkan 

risiko persalinan premature atau BBLR. Selain itu, anemia akan 

meningkatkan risiko pendarahan selama persalinan dan membuat ibu lebih 

sulit melawan infeksi (Dinkes DIY, 2017).  

Di negara berkembang, terdapat 370 juta wanita yang menderita 

anemia disebabkan karena defisiensi zat besi. Prevalensi rata-rata lebih tinggi 

pada ibu hamil (51%) dibandingkan pada wanita yang tidak hamil (41%) 

(Gibney dkk, 2009). Hasil penelitian Fakultas Kedokteran di seluruh 

Indonesia menunjukkan bahwa prevalensi anemia ibu hamil di Indonesia 

adalah 50-63%. Sementara itu, penelitian Pusponegoro dan Anemia World 

Map pada waktu yang sama menyebutkan 51% wanita hamil menderita 

anemia sehingga menyebabkan kematian hingga 300 jiwa perhari (Dinkes 

DIY, 2017).  

Prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia masih tergolong tinggi. 

Hal ini ditunjukkan dengan data Riskesdas (2013) menurut kriteria anemia 

yang ditentukan WHO dan pedoman Kemenkes 1999 menunjukkan bahwa 

37,1% ibu hamil menderita anemia dan proporsinya hampir sama antara ibu 

hamil di perkotaan (36,4%) dan pedesaan (37,8%) dan mengalami kenaikan 

pada tahun 2018 yaitu sebesar 48,9%. 

Sementara itu, prevalensi anemia ibu hamil di Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) pada tahun 2015 sebesar 14,85% sudah memenuhi target 
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Renstra DIY (56%) dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 yaitu sebesar 

16,09% dan kembali turun menjadi 14,32% pada tahun 2017. Di Kabupaten 

Bantul tahun 2017 presentase anemia ibu hamil sebesar 16,32% masih 

melampaui Renstra Kabupaten Bantul ≤15% (Dinkes Bantul, 2017).   

Anemia Gizi disebabkan oleh defisiensi zat besi, asam folat, vitamin 

B12, vitamin C, semuanya yang berakar pada asupan yang tidak adekuat, 

ketersediaan hayati rendah atau buruk (Arisman, 2010). Berpantangan 

makanan tertentu dan pola makan yang tidak baik selagi hamil dapat 

memperburuk keadaan anemia gizi besi. Biasanya ibu hamil enggan makan 

daging, ikan, hati atau pangan hewani lainnya dengan alasan yang tidak 

rasional. Selain karena adanya pantangan terhadap makanan hewani, faktor 

ekonomi merupakan penyebab pola konsumsi masyarakat yang kurang baik, 

tidak semua masyarakat mengkonsumsi lauk hewani dalam setiap kali makan. 

Padahal pangan hewani merupakan sumber zat besi yang tinggi absorbsinya 

(Wirakusumah, 1998 dalam Waryana, 2010). 

Dari permasalahan diatas, penulis ingin mengetahui tentang asupan 

protein dan zat besi pada kejadian anemia ibu hamil di Kabupaten Bantul. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: Bagaimana kejadian anemia ibu hamil 

berdasarkan asupan protein dan zat besi di Kabupaten Bantul? 
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C. Tujuan Penelitian 

1.  Tujuan Umum 

Untuk mengetahui status anemia ibu hamil berdasarkan asupan protein 

dan zat besi di Kabupaten Bantul. 

2.  Tujuan Khusus 

a. Mengetahui asupan protein pada ibu hamil di Kabupaten Bantul 

b. Mengetahui asupan zat besi pada ibu hamil di Kabupaten Bantul 

c. Mengetahui status anemia pada ibu hamil di Kabupaten Bantul 

d. Mengetahui status anemia pada ibu hamil berdasarkan asupan protein 

di Kabupaten Bantul 

e. Mengetahui status anemia pada ibu hamil berdasarkan asupan zat besi 

di Kabupaten Bantul 

f. Mengetahui asupan protein dan zat besi dengan status anemia pada ibu 

hamil di Kabupaten Bantul. 

 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian tentang Kajian Asupan Protein dan Zat 

Besi pada Kejadian Anemia Ibu Hamil di Kabupaten Bantul adalah penelitian 

gizi bidang Gizi Masyarakat. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan serta dapat sebagai bahan dan informasi yang dapat 

digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

meningkatkan asupan protein serta zat besi. 

 

F. Keaslian Penelitian 

Berdasarkan penelusuran literatur, ada penelitian dengan judul yang hampir 

sama dengan penelitian ini, yaitu: 

1. Mandasari, 2015. “Hubungan Konsumsi Asupan Protein, Zat Besi Dan 

Vitamin C Dengan Kadar Hemoglobin Pada Ibu Hamil Di Desa Joho 

Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”. Hasil penelitian didapat 

tidak adanya hubungan antara asupan zat besi, asupan protein, dan 

vitamin c dengan kadar hemoglobin. Persamaan dengan penelitian 

Rachmawati adalah populasi penelitian yaitu ibu hamil dan desain 

penelitian cross sectional. Perbedaan dengan penelitian Rachmawati 

terletak pada lokasi penelitian yaitu di Desa Joho Kecamatan Mojolaban 
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Kabupaten Sukoharjo sedangkan pada penelitian ini yaitu di Kabupaten 

Bantul, jumlah sampel yang digunakan pada penelitian Rachmawati 

sebanyak 50 ibu hamil sedangkan pada penelitian ini sebanyak 99 ibu 

hamil, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian Rachamawati 

adalah observasional sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

deskriptif dan teknik pengumpulan data pada penelitian Rachamawati 

menggunakan recall 24 jam sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

kuesioner Semi Kuantitatif FFQ. 

2. Ratnasari, 2016. “Hubungan antara Kepatuhan Ibu Hamil Mengkonsumsi 

Tablet Fe, Asupan Fe, Protein dan Vitamin C dengan Kejadian Anemia 

di Puskesmas Kalasan”. Hasil penelitian didapat adanya hubungan antara 

kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet fe, asupan fe, asupan protein, 

dan vitamin c dengan kejadian anemia.  Persamaan dengan penelitian 

Arum adalah populasi penelitian yaitu ibu hamil dan desain penelitian 

cross sectional. Perbedaan dengan penelitian Arum terletak pada lokasi 

penelitian yaitu di Puskesmas Kalasan sedangkan pada penelitian ini 

yaitu di Kabupaten Bantul, jumlah sampel yang digunakan pada 

penelitian Arum sebanyak 41 ibu hamil sedangkan pada penelitian ini 

sebanyak 99 ibu hamil, jenis penelitian yang digunakan pada penelitian 

Arum adalah observasional sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

deskriptif dan metode pengambilan sampel pada penelitian Arum 

menggunakan Systematic Random Sampling sedangkan pada penelitian 

ini menggunakan kuesioner Simple Random Sampling. 
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3. Rahmad, 2017. “Pengaruh Asupan Protein dan Zat Besi terhadap Kadar 

Hemoglobin pada Wanita Bekerja”. Hasil penelitian didapat adanya 

hubungan antara asupan protein dan zat besi terhadap kadar Hb. 

Persamaan dengan penelitian Agus adalah variabel penelitian yaitu 

asupan protein dan zat besi dan desain penelitian cross sectional. 

Perbedaan dengan penelitian Agus terletak pada lokasi penelitian yaitu di  

Kecamatan Panteraja, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh dengan 

waktu penelitian November-Desember 2016, sedangkan pada penelitian 

ini yaitu di Kabupaten Bantul dengan waktu penelitian 17-22 Desember 

2018, subyek yang diteliti pada penelitian Agus adalah wanita pekerja 

sedangkan subyek penelitian ini adalah ibu hamil, jumlah sampel yang 

digunakan pada penelitian Agus sebanyak 69 orang sedangkan pada 

penelitian ini sebanyak 99 orang, jenis penelitian yang digunakan pada 

penelitian Agus adalah analitik sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan deskriptif dan metode pengambilan sampel pada penelitian 

Agus menggunakan Recall 2x24 jam sedangkan pada penelitian ini 

menggunakan kuesioner Simple Random Sampling. 
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