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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Telaah 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 (Waryana, 2010). 

Tanda-tanda wanita yang hamil menurut Dainur (1994) : Haid yang 

biasanya terartur pada bulan berikutnya berhenti, payudara mulai 

membesar dan mengeras, sering muntah-muntah di pagi hari, kadang-

kadang pusing dan mudah letih, perut semakin lama membesar, dan sifat-

sifat ibu berubah-ubah, misalnya ibu lebih suka makan yang asam-asam, 

rujak, dan mudah tersinggung. 

 

2. Anemia 

a. Pengertian Anemia 

Anemia didefinisikan sebagai suatu keadaan kadar hemoglobin 

(Hb) di dalam darah lebih rendah daripada nilai normal untuk kelompok 

orang menurut umur dan jenis kelamin. Anemia gizi adalah suatu 

keadaan dengan kadar hemoglobin darah yang lebih rendah daripada 

normal sebagai akibat ketidakmampuan jaringan pembentuk sel darah 
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merah dalam produksinya guna mempertahankan kadar hemoglobin 

pada tingkat normal (Adriani, 2012). 

Anemia pada ibu hamil didefinisikan sebagai konsentrasi 

hemoglobin yang kurang dari 12 g/dl dan kurang dari 10 g/dl selama 

kehamilan atau masa nifas. Konsentrasi hemoglobin lebih rendah pada 

pertengahan kehamilan, pada awal kehamilan dan kembali menjelang 

aterm, kadar hemoglobin pada sebagian besar wanita sehat memiliki 

cadangan besi yaitu 11g/dl atau lebih. Atas alasan tersebut, Centers for 

disease control (1990) mendefinisikan anemia sebagai kadar 

hemoglobin kurang dari 11g/dl pada trimester pertama dan ketiga serta 

kurang dari 10,5 g/dl pada trimester kedua (Irianto K, 2014). 

b. Klasifikasi Anemia 

Klasifikasi anemia dalam kehamilan di golongkan sebagai 

berikut : 

1) Anemia Gizi Besi 

Anemia Gizi Besi adalah anemia yang timbul karena 

kekurangan zat besi sehingga pembentukkan sel-sel darah merah dan 

fungsi lainnya dalam tubuh terganggu (Adriani, 2012). Secara 

umum, ada tiga penyebab anemia defisiensi zat besi, yaitu 

kehilangan darah secara kronis sebagai dampak pendarahan kronis, 

asupan zat besi tidak cukup dan penyerapan tidak adekuat serta 

peningkatan kebutuhan akan zat besi untuk pembentukan sel darah 
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merah yang lazim berlangsung pada masa pertumbuhan bayi, masa 

pubertas, masa kehamilan, dan menyusui (Arisman, 2010). 

2) Anemia Defisiensi Asam Folat 

Anemia karena kekurangan asam folat disebut juga anemia 

megaloblastic (sel darah merah besar dan abnormal). Ketika seorang 

ibu hamil atau menyusui, simpanan asam folat dalam tubuh akan 

dimanfaatkan secara maksimal. Pada kondisi abnormal, karena 

kehamilan atau menyusui, tubuh ibu memerlukan asam folat lebih 

banyak daripada biasanya untuk keperluan tumbuh kembang janin 

(Irianto K, 2014). 

3) Anemia Defisiensi Vitamin B12  

Anemia karena kekurangan vitamin B12 disebut juga anemia 

pernisiosa. Vitamin B12  sangat penting dalam pembentukan sel 

darah merah. Anemia pernisiosa biasanya tidak disebabkan oleh 

kekurangan B12 dalam makanan, melainkan oleh ketiadaan faktor 

intrinsik yaitu sekresi gester yang diperlukan untuk penyerapan B12. 

Gejala anemia ini meliputi rasa letih dan lemah yang hebat, diare, 

depresi, mengantuk, mudah tersinggung serta pucat (Arisman, 2010). 

4) Anemia Hipolitik 

Anemia hipolitik disebabkan oleh penghancuran atau 

pemecahan sel darah merah lebih cepat dari pembuatannya.  
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c. Penyebab Anemia 

Anemia gizi disebabkan oleh kekurangan zat gizi yang berperan 

dalam pembentukan hemoglobin, baik karena kekurangan konsumsi 

atau karena gangguan absorbsi (Almatsier, 2010). Penyebab langsung, 

banyak berpantangan makanan tertentu 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 

kurang baik, tidak semua masyarakat dapat mengkonsumsi lauk hewani 

dalam setiap kali makan. Padahal pangan hewani merupakan sumber zat 

besi yang tinggi absorsinya. 

Kekurangan besi dalam tubuh tersebut disebabkan karena 

kekurangan konsumsi makanan kaya besi, terutama yang berasal dari 

sumber hewani, bisa saja karena meningkatnya kebutuhan zat besi 

selama kehamilan, masa tumbuh kembang serta pada penyakit infeksi 

(malaria dan penyakit kronis lainnya seperti TBC), kehilangan zat besi 

yang berlebihan pada pendarahan termasuk pada saat haid, sering 

melahirkan dan adanya infeksi cacing serta ketikseimbangan antara 

kebutuhan tubuh akan zat besi dibandingkan dengan penyerapan dari 

makanan (Waryana, 2010). 
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d. Faktor – faktor Anemia 

1) Faktor Dasar 

Faktor dasar yang mempengaruhi anemia ibu hamil yaitu sosial 

ekonomi, pengetahuan, pendidikan, dan budaya. 

2) Faktor Tidak Langsung 

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi anemia ibu hamil yaitu 

kunjungan antenatal care (ANC), paritas, umur, dan dukungan 

suami. 

3) Faktor Langsung 

Faktor langsung yang mempengaruhi anemia ibu hamil yaitu pola 

konsumsi, penyakit infeksi, dan pendarahan (Aryani, 2016, Yanti 

dkk, 2015). 

e. Tanda dan Gejala Anemia 

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, 

dispahigia, pembesaran kelenjar limpa, kurang nafsu makan, 

menurunnya kebugaran tubuh, dan gangguan penyembuhan luka 

(Irianto K, 2014). 

f. Penentuan Status Anemia pada Ibu Hamil 

Nilai ambang batas yang digunakan untuk menentukan apakah 

seseorang anemia atau tidak, umumnya digunakan nilai-nilai batas 



13 
 

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

normal yang tercantum dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 

736a/Menkes/XI/1989. Nilai batas normal hemoglobin dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

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 Hb turun dibawah nilai normal, maka akan timbul anemia. 

seseorang dikatakan anemia bila kadar Hb-nya kurang dari nilai baku 

tersebut (Kemenkes RI, 2008). 

g. Pengaruh Anemia pada Kehamilan 

Pada wanita hamil, anemia meningkatkan frekuensi komplikasi 

pada kehamilan dan persalinan.  Meningkatnya risiko angka kematian 

ibu dan bayi, angka prematuritas, dan berat badan bayi lahir rendah. 

Dampak anemia pada kehamilan bervariasi dari keluhan yang sangat 

ringan hingga terjadinya gangguan kelangsungan kehamilan (abortus, 

partus imatur/prematur), gangguan proses persalinan seperti 

pendarahan, gangguan pada nifas (daya tahan terhadap infeksi, produksi 

ASI rendah),  dan gangguan pada janin (abortus, BBLR, kematian 

perinatal, dan lain-lain) (Irianto, K.2014). 

h. Cara mencegah  

Anemia dapat dicegah dengan melakukan hal-hal seperti selalu 

menjaga kebersihan dan mengenakan alas kaki setiap hari, istirahat 
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yang cukup, makan makanan yang bergizi dan banyak mengandung Fe, 

misalnya daun pepaya, kangkung, daging sapi, hati, ayam, dan susu. 

Selain itu, pada ibu hamil, dianjurkan secara ruitn memeriksakan 

kehamilannya minimal 4 kali selama hamil  untuk mendapatkan tablet 

besi (Fe) dan vitamin yang lainnya pada petugas kesehatan, serta makan 

makanan yang bergizi 3x1 hari dengan porsi 2 kali lipat lebih banyak 

(Waryana, 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 (Waryana, 2010). 

b. Kebutuhan Zat Gizi 

Masa kehamilan merupakan masa yang sangat menentukan 

kualitas sumber daya manusia masa depan, karena tumbuh kembang 

anak sangat ditentukan kondisinya dimasa janin dalam kandungan. 

Dengan demikian, jika keadaan kesehatan dan status gizi ibu hamil 

baik, maka janin yang dikandungnya akan baik dan keselamatan ibu 

sewaktu melahirkan akan terjalin.  

Kehamilan menyebabkan meningkatnya metabolisme energi, 

karena itu kebutuhan energi dan zat gizi lainnya meningkat selama 

kehamilan. Peningkatan energi dan zat gizi tersebut diperlukan untuk 
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pertumbuhan dan perkembangan janin, pertambahan besarnya organ 

kandungan, perubahan komposisi dan metabolisme tubuh ibu. Sehingga 

kekurangan zat gizi tertentu yang diperlukan saat hamil dapat 

menyebabkan janin tumbuh tidak sempurna. Bagi ibu hamil, pada 

dasarnya semua zat gizi memerlukan tambahan, namun yang sering kali 

menjadi kekurangan adalah energi, protein dan beberapa mineral seperti 

zat besi dan kalsium (Waryana, 2010). 

1) Energi 

Kebutuhan energi perlu tambahan sebanyak ±300 kalori 

setiap hari selama hamil (Irianto K, 2014). Kebutuhan energi pada 

trimester I meningkat secara minimal. Kemudian sepanjang 

trisemester II dan III, kebutuhan akan terus meningkat sampai pada 

akhir kehamilan. Energi tambahan selama trimester II diperlukan 

untuk pemekaran jaringan ibu, yaitu penambahan volume darah, 

pertumbuhan uterus dan payudara, serta penumpukan lemak. Selama 

trimester III, energi tambahan digunakan untuk pertumbuhan janin 

dan plasenta. (Arisman, 2010). 

Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi V tahun 

1998 ditentukan angka 285 Kkal per hari selama kehamilan. Angka 

ini tidak termasuk penambahan akibat perubahan temperatur 

ruangan, kegiatan fisik, dan pertumbuhan. Patokan ini berlaku bagi 

mereka yang tidak merubah kegiatan fisik selama hamil (Irianto K, 

2014). Penambahan energi hendaknya dilakukan dengan 
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penambahan makanan padat gizi, seperti susu, daging dan ayam 

tidak berlemak, ikan,  telur, kacang-kacangan dan hasil olahannya 

seperti tahu dan tempe (Almatsier, 2011). 

2) Protein 

Sama seperti energi, kebutuhan wanita hamil akan protein 

juga meningkat, bahkan mencapai 68% dari sebelum hamil. Jumlah 

protein yang harus tersedia sampai akhir kehamilan diperkirakan 

sebanyak 925 g yang tertimbun dalam jaringan ibu, plasenta, serta 

janin. Di Indonesia melalui Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi 

VI tahun 1998 menganjurkan penambahan protein 12 g/hari selama 

kehamilan. Dengan demikian, dalam satu hari asupan protein dapat 

mencapai 75-100 gram (sekitar 12% dari jumlah total kalori). Bahan 

pangan yang dijadikan sumber protein sebaiknya (2/3 bagian) 

pangan yang bernilai biologi tinggi, seperti daging tidak berlemak, 

ikan, telur, susu dan hasil olahannya. Protein yang berasal dari 

tumbuhan (nilai biologinya rendah) cukup 1/3 bagian (Irianto K, 

2014). 

Tambahan asupan protein per hari yang dianjurkan untuk 

wanita hamil berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) tahun 

2013 dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Tambahan Asupan Protein Per Hari yang Dianjurkan 

Masa Kehamilan Tambahan Protein (gram) 
Trimester I +20 
Trimester II +20 
Trimester III +20 

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

3) Zat Gizi berkaitan dengan Produksi Darah dan Pembentukan Sel 

Selama kehamilan terjadi pembentukan sel-sel yang luar 

biasa banyaknya, disertai penambahan volume darah. Semua zat gizi 

berperan dalam proses ini, namun kebutuhan akan zat besi, asam 

folat (vitamin B11), kobalamin (vitamin B12), dan seng memerlukan 

perhatian secara khusus karena memiliki peran yang amat sangat 

penting dalam sintesis DNA, RNA, dan sel-sel baru (Almatsier, 

2011). 

Besi (Fe) merupakan mineral mikro yang paling banyak 

terdapat di dalam tubuh manusia dan hewan, yaitu sebanyak 3-5 

gram di dalam tubuh manusia dewasa. Sebagian besar (80%) besi 

berada dalam hemoglobin (Hb), yaitu molekul protein mengandung 

besi dari sel darah merah dan 20% dalam mioglobin (Almatsier, 

2010). 

Kebutuhan besi (Fe) meningkat selama kehamilan untuk 

pembentukan darah ibu dan janin. Disamping untuk kebutuhan darah 

di dalam janin, janin perlu dilengkapi dengan simpanan besi selama 

4-6 bulan sesudah kelahiran, karena makanan utama bayi berupa ASI 

atau susu lain miskin akan besi. Selain itu, ibu kehilangan banyak 
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darah selama melahirkan. Kebutuhan besi ibu hamil pada trimester I 

tidak meningkat, yaitu 26 mg, sedangkan pada trimester II sebanyak 

34 mg atau kurang lebih meningkat 35%, dan pada trimester III 

sebanyak 39 mg kurang lebih meningkat 50% (Almatsier, 2011). 

Bentuk besi di dalam makanan berpengaruh dalam 

penyerapannya. Besi-hem, yang merupakan bagian dari Hb dan 

mioglobin yang terdapat di dalam daging hewan dapat diserap dua 

kali lipat daripada besi-nonhem. Makan besi-hem dan nohem secara 

bersama dapat meningkatkan penyerapan besi nonhem.  

Sumber besi-hem adalah makanan hewani, seperti hati, 

daging, ayam, ikan, dan telur yang mengandung suatu faktor yang 

membantu penyerapan besi. Faktor ini terdiri dari asam amino yang 

mengikat besi dan membantu penyerapannya (Almatsier, 2010). 

Sedangkan pada makanan nabati seperti serealia, kacang-kacangan 

dan hasil olahnya, serta sayuran hijau juga merupakan sumber zat 

besi tetapi mutunya (ketersediaan biologisnya) lebih rendah. Karena 

sebelum hamil ibu-ibu terutama di Indonesia sering kali mengalami 

kekurangan besi, sebaiknya ibu hamil selain mengkonsumsi 

makanan yang mengandung besi tinggi juga diberikan suplemen besi 

(Almatsier, 2011). 

Tambahan asupan zat besi (Fe) per hari yang dianjurkan 

untuk wanita hamil berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 

2013 dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Tambahan Asupan Zat Besi Per Hari yang Dianjurkan 

Masa Kehamilan Tambahan Zat Besi (mg) 
Trimester I +0 
Trimester II +9 
Trimester III +13 

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

Indonesia). 

4) Enhancer Zat Besi 

Enhancer zat besi adalah zat-zat gizi yang dapat membantu 

penyerapan zat besi didalam tubuh, yang termasuk enhancer zat besi 

yaitu protein, asam folat, vitamin C, vitamin B12. Asam folat atau 

vitamin B11 merupakan satu-satunya vitamin yang kebutuhannya 

selama kehamilan dua kali lipat (Arisman, 2010). Ibu hamil juga 

dianjurkan banyak makan sayuran berdaun hijau, hati ayam atau 

sapi, kacang merah, dan kedelai karena jenis makanan ini kaya akan 

kandungan asam folat (Irianto K, 2014). 

Vitamin C dapat meningkatkan absorpsi zat besi noheme 

sampai empat kali lipat. Pada sayuran segar dan buah-buahan yang 

banyak mengandung vitamin C baik dikonsumsi untuk mencegah 

anemia. karena vitamin C dapat mempermudah absorpsi zat besi 

(Adriani, 2012). Kebutuhannya 10 mg/hari lebih dari ibu tidak hamil 

(Irianto K, 2014). 

Vitamin B12 adalah vitamin yang berfungsi untuk 

metabolisme sel dan pertumbuhan jaringan serta pembentukan 

eritrosit atau sel darah merah (Irianto K, 2014). Pangan sumber 
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vitamin B12 adalah hati, telur, ikan (terutama tuna), kerang, daging, 

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

5) Inhibitor Zat Besi 

Faktor penghambat penyerapan zat besi (inhibitor zat besi) 

antara lain adalah tanin, asam fitat, asam oksalat, dan kalsium yang 

akan mengikat zat besi sebelum diserap oleh mukosa usus menjadi 

zat yang tidak dapat larut, sehingga akan mengurangi 

penyerapannya. Dengan berkurangnya penyerapan zat besi, karena 

faktor penghambat tersebut, maka jumlah feritin juga akan berkurang 

yang berdampak pada menurunya jumlah zat besi yang akan 

digunakan untuk sintesa hemoglobin dan mengganti hemoglobin 

yang rusak. Hal ini merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya 

kadar hemoglobin dalam darah (Riswanda, 2017). 

 

4. Hubungan protein dan zat besi dengan kadar hemoglobin (Hb) 

Berdasarkan hasil penelitian Rahmad, 2017 menunjukan hubungan 

yang kuat antara asupan protein terhadap kadar hemoglobin.. Sehingga 

semakin rendah asupan protein maka semakin rendah kadar Hb. Protein 

berperan penting dalam transportasi zat besi di dalam tubuh. Oleh karena 

itu, kurangnya asupan protein akan mengakibatkan transportasi zat besi 

terhambat sehingga akan terjadi defisiensi besi dan mengalami kekurangan 

kadar hemoglobin (Linder, 2010). Sedangkan pada zat besi, semakin 

rendah asupan zat besi maka semakin rendah kadar hemoglobin. Asupan 



21 
 

Poltekkes Kemenkes Yogyakarta 

zat besi mempunyai peranan yang penting untuk pembentukan 

hemoglobin. Sebagian transferin darah membawa zat besi ke sumsum 

tulang dan bagian tubuh lain. Di dalam sumsum tulang, besi digunakan 

untuk membuat hemoglobin yang merupakan bagian dari sel darah merah. 

Kelebihan besi akan disimpan sebagai protein feritin di dalam hati, setelah 

cadangan besi habis, baru akan menyebabkan penurunan kadar 

hemoglobin (Almatsier, 2010). Asupan protein dan zat besi mempunyai 

hubungan serta pengaruh yang kuat terhadap kadar Hb. 
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B. Kerangka Teori 
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Gambar 1. Modifkasi Kerangka Teori 

Sumber : Ariyani, 2016, Yanti dkk, 2015 
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C. Pertanyaan Penelitian 

1. Bagaimana asupan protein pada ibu hamil di Kabupaten Bantul? 

2. Bagaimana asupan zat besi pada ibu hamil di Kabupaten Bantul? 

3. Bagaimana status anemia ibu hamil di Kabupaten Bantul? 

4. Bagaimana status anemia ibu hamil berdasarkan asupan protein di 

Kabupaten Bantul? 

5. Bagaimana status anemia ibu hamil berdasarkan asupan zat besi di 

Kabupaten Bantul? 

6. Bagaimana status anemia ibu hamil berdasarkan asupan protein dan zat 

besi di Kabupaten Bantul? 
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