
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Teori 

1. Ibu Hamil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK) 

a. Pengertian Kekurangan Energi Kronik (KEK)  

  Kekurangan Energi Kronik (KEK) adalah keadaan dimana 

ibu mengalami malnutrisi yang disebabkan kekurangan satu atau 

lebih zat gizi makanan yang berlangsung menahun (kronik) yang 

mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu secara 

relatif atau absolut (Sipahutar, Aritonang dan Siregar, 2013). 

Kekurangan Energi Kronik sering terjadi pada pada wanita usia 

subur (WUS) dan pada ibu hamil (Arisman, 2010). Faktor–faktor 

yang memengaruhi KEK pada ibu hamil terbagi menjadi dua, yaitu 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal (individu/keluarga) 

yaitu genetik, obstetrik, dan seks. Sedangkan faktor eksternal adalah 

gizi, obat–obatan, lingkungan, dan penyakit (Supariasa, Bakri dan 

Fajar, 2013). 

b. Penilaian Status Gizi pada Ibu Hamil dengan Kekurangan Energi 

Kronik (KEK) 

  Metode untuk Penilaian Status Gizi dibagi ke dalam tiga 

kelompok. Pertama, metode secara langsung yang terdiri dari 

penilaian tanda klinis, tes laboratorium, metode biofisik, dan 

antropometri. Kedua, penilaian dengan statistik kesehatan (tidak 



langsung). Kelompok terakhir adalah penilaian dengan melihat 

variabel ekologi. Dari sekian banyak metode PSG, metode langsung 

yang paling sering digunakan adalah antropometri (Arisman, 2010). 

  Beberapa indeks antropometri yang sering digunakan yaitu 

Berat Badan menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan menurut Umur 

(TB/U), Lingkar Lengan Atas (LILA), Lingkar Kepala, Indeks 

Massa Tubuh (IMT) dan Indeks Massa Tubuh menurut Umur 

(IMT/U). Antropometri merupakan cara penentuan status gizi yang 

paling mudah. TB/U, BB/U, dan BB/TB direkomendasikan sebagai 

indikator yang baik untuk menentukan status gizi balita (Gibney, 

Barrie, John et al., 2008 dalam Adriani, 2012). Sedangkan untuk 

indeks antropometri yang umum digunakan pada orang dewasa (usia 

18 tahun ke atas) adalah indeks massa tubuh (IMT). IMT tidak dapat 

digunakan pada bayi, anak, remaja, ibu hamil, olahragawan, dan 

orang dengan keadaan khusus seperti edema, asites, dan 

hepatomegali (Supariasa, Bakri dan Fajar, 2013). 

  Menurut Kristiyanasari (2010) yang dikutip dalam buku Gizi 

Ibu Hamil, ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk 

mengetahui status gizi ibu hamil, antara lain (1) memantau 

penambahan berat badan selama hamil, (2) mengukur LILA untuk 

mengetahui apakah seseorang menderita KEK dan (3) mengukur 

kadar Hb untuk mengetahui kondisi ibu apakah menderita anemia 

yang merupkakan faktor resiko kekurang gizi (Kristiyanasari, 2010). 



1) Memantau Penambahan Berat Badan selama hamil. 

  Seorang ibu yang sedang hamil mengalami kenaikan berat 

badan sebanyak 10-12 kg. Selama trimester I kenaikan berat 

badan seorang ibu bisa mencapai 1-2 kg, lalu setelah mencapai 

trimester II pertambahan berat badan semakin banyak yaitu 

sekitar 3 kg dan pada trimester III sekitar 6 kg (Istiany dan 

Rusilanti, 2014). Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya 

pertumbuhan janin dan plasenta dan air ketuban. Kenaikan berat 

badan yang ideal untuk seorang ibu yang gemuk yaitu 7 kg dan 

12,5 kg untuk ibu yang tidak gemuk. Jika berat badan ibu tidak 

normal maka akan memungkinkan terjadinya keguguran, lahir 

premature, BBLR, gangguan kekuatan rahim saat kelahiran 

(kontraksi), dan perdarahan setelah persalinan (Kristiyanasari, 

2010). 

  Berat badan dilihat dari quatelet atau body massa index 

(Index Masa Tubuh = IMT). Indeks massa tubuh merupakan alat 

sederhana untuk memantau status gizi orang dewasa khususnya 

yang berkaitan dengan kekurangan dan kelebihan berat badan. 

Wanita dengan status gizi rendah atau biasa dikatakan IMT 

rendah, memilik efek negatif pada hasil kehamilan, biasanya 

berat bayi baru lahir rendah dan kelahiran preterm. Sedangkan 

wanita dengan status gizi berlebihan atau IMT obesitas 

dikatakan memiliki risiko tinggi terhadap kehamilan seperti 



keguguran, persalinan operatif, preeklamsia, thromboemboli, 

kematian perinataldan makrosomia (Sativa, 2011). IMT dapat 

dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

Berikut ini klasifikasi KEK berdasarkan IMT : 

Tabel 1. Klasifikasi KEK Dewasa bersadarkan IMT 

IMT Derajat KEK 

>18,5 

17,0 – 18,4 

16,0 – 16,9 

< 16,0 

Normal 

Ringan 

Sedang 

Berat 

Sumber: Arisman (2010) 

  Tetapi pada pengukuran ibu hamil tidak disarankan untuk 

menggunakan pegukuran IMT di karenakan berat badan ibu 

berubah-ubah selama kehamilan. Selain itu menurut penelitian 

Kalsum (2014) menyatakan bahwa IMT tidak dapat digunakan 

untuk pengukuran ibu hamil pandek (stunted) karena pada 

keadaan ibu pendek, proporsi tubuh ibu tidak sesuai dengan 

berat badan ibu, maka pada keadaan ibu pendek sering kali ibu 

tidak dapat terdeteksi KEK dengan menggunakan perhitungan 

IMT. 

2) Mengukur Kadar Hemoglobin (Hb) 

  Ibu hamil umumnya mengalami defisiensi besi sehingga 

hanya memberi sedikit besi kepada janin yang dibutuhkan untuk 

metabolisme besi yang normal. Selanjutnya mereka akan 

IMT :  Berat Badan (kg) 

Tinggi Badan (m)2 



menjadi anemia pada saat kadar hemoglobin ibu turun sampai di 

bawah 11 gr/dl selama trimester III. Beberapa akibat anemia gizi 

pada wanita hamil akan menyebabkan gangguan nutrisi dan 

oksigenasi utero plasenta. Hal ini jelas menimbulkan gangguan 

pertumbuhan hasil konsepsi, sering terjadi immaturitas, 

prematuritas, cacat bawaan, atau janin lahir dengan BBLR 

(Kristiyanasari, 2010). 

3) Mengukur Lingkar Lengan Atas (LILA) 

  Pengukuran LILA dimaksudkan untuk mengetahui 

prevalensi wanita usia subur usia 15–45 tahun dan ibu hamil 

yang menderita kurang energi kronis (KEK). Berat badan 

prahamil di Indonesia, umumnya tidak diketahui sehingga LILA 

dijadikan indikator gizi kurang pada ibu hamil (Ariyani, Diny, 

Endang, et al., 2012).  

  Menurut WHO Collaborative Study menunjukkan bahwa 

nilai cut off Mid Upper Arm Circumference (MUAC) atau 

Lingkar Lengan Atas (LILA) < 21 cm - < 23 cm memiliki risiko 

signifikan untuk Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah 

(BBLR) sebesar 95%. LILA digunakan untuk mengidentifikasi 

ibu hamil dengan resiko KEK karena LILA memiliki beberapa 

keuntungan diantaranya mudah untuk digunakan dan hanya 

membutuhkan satu pengukuran serta dapat diguanakan sebagai 

alat pengukuran status gizi dalam keadaan darurat. Sphere 



Guideline 10 merekomendaasikan LILA sebagai alat skrining 

untuk wanita hamil sebagai kriteria untuk menentukan ibu hamil 

dengan KEK sehingga dapat ditentukan program makan yang 

sesuai. Sphere Guideline 10 menyatakan bahwa cut off point 

untuk pengukuran LILA berkiasar dari 21 cm - 23 cm bervariasi 

sesuai negara (Ververs, Annick, Anita, et al., 2013). 

  Di Indonesia menurut Departemen Kesehatan alat ukur yang 

digunakan untuk mengetahui KEK pada ibu hamil menggunakan 

metode LILA (Kalsum, Bambang, Ratna et al., 2014). 

Sasarannya adalah wanita pada usia 15 sampai 45 tahun yang 

terdiri dari remaja, ibu hamil, dan ibu menyusui. Ambang batas 

LILA WUS dan Ibu Hamil dengan resiko KEK adalah 23,5 cm. 

Dimana seseorang dikatakan KEK ketika LILA < 23,5 cm 

artinya wanita tersebut mempunyai resiko KEK dan 

diperkirakan akan melahirkan BBLR. BBLR mempunyai resiko 

kematian, gizi kurang, gangguan pertumbuhan dan gangguan 

perkembangan anak (Supariasa, Bakri dan Fajar, 2013). 

  LILA digunakan untuk mengukur lingkar lengan atas pada 

wanita hamil. Ketebalan lipatan kulit dan lingkar lengan atas 

tengah adalah pengukuran secara tidak langsung untuk menilai 

dua komponen penting dalam tubuh yaitu, masa lemak bebas dan 

lemak bebas (fat and fat free mass). Alasan mengapa mengukur 

kedua komponen ini penting adalah karena lemak merupakan 



bentuk penyimpanan energi utama serta masa lemak bebas (fat 

free mass). Sedangkan otot merupakan indikator yang baik 

untuk mengukur cadangan protein didalam tubuh. LILA 

maternal ditemukan relatif stabil selama kehamilan. Sehingga 

LILA tidak berhubungan dengan usia kehamilan (Ververs, 

2011). Ukuran LILA selama kehamilan hanya berubah sebanyak 

0,4 cm. Perubahan ini selama kehamilan tidak terlalu besar 

sehingga pengukuran LILA pada masa kehamilan masih dapat 

dilakukan untuk melihat status gizi ibu hamil (Ariyani, Diny, 

Endang, et al., 2012).  

  Pengukuran lingkar lengan atas (LILA) merupakan 

pengukuran sederhana untuk menilai malnutrisi energi protein 

karena massa otot merupakan indeks cadangan protein, serta 

sensitif terhadap perubahan kecil pada otot yang terjadi, 

misalnya bila jatuh sakit. Pengukuran LILA juga memberi 

gambaran tentang keadaan jaringan otot dan lapisan lemak di 

bawah kulit (Hastuti, 2012). Adapun ambang batas LILA WUS 

dengan resiko KEK di Indonesia dapat dilihat pada Tabel 2. 

 

 

 

 

Tabel 2. Klasifikasi Resiko KEK menurut LILA Wanita Usia 

Subur (WUS) dan Ibu Hamil. 



 

Nilai Ambang Batas LILA (cm) KEK 

< 23,5  

≥ 23,5  

Resiko 

Tidak Resiko 

Sumber: Supariasa, Bakri dan Fajar, 2013 

  Untuk melakukan pengukuran LILA pada Ibu Hamil, ada 7 

(tujuh) urutan pengukuran LILA, yaitu (Supariasa, Bakri dan 

Fajar, 2013): 

a) Tetapkan posisi bahu dan siku 

b) Letakkan pita antara bahu dan siku 

c) Tentukan titik tengah lengan 

d) Lingkarkan pita LILA pada tengah lengan 

e) Pita jangan terlalu ketat 

f) Pita jangan terlalu longgar 

g) Cara pembacaan skala yang benar 

  Dalam pengukuran LILA terdapat perubahan secara paralel 

dalam masa otot sehingga bermanfaat untuk mendiagnosis 

kekurangan gizi (Nur’Arofah dan Puspitasari, 2017). Menurut 

jurnal A New Alternative Indicator for Chronic Energy 

Deficiency in Women of Childbearing Age in Indonesia tahun 

2014 mengatakan bahwa IMT tidak dapat digunakan untuk 

mengukur KEK pada ibu hamil yang pendek, karena proporsi 

antara tinggi badan dan berat badan mereka akan di agap normal 

ketika dihitung, sedengkkan dengan LILA pengukuran lengan 

cukup stabil (Kalsum, Bambang, Ratna et al., 2014). 



  LILA yang rendah dapat menggambarkan IMT yang rendah 

pula. Ibu yang menderita KEK sebelum hamil biasanya berada 

pada status gizi yang kurang, sehingga pertambahan berat badan 

selama hamil harus lebih besar. Makin rendah IMT pra hamil 

maka makin rendah berat lahir bayi yang dikandung dan makin 

tinggi risiko BBLR. Pengukuran LILA tidak dapat digunakan 

untuk memantau perubahan status gizi dalam jangka pendek. 

Pengukuran LILA digunakan karena pengukurannya sangat 

mudah dan dapat dilakukan oleh siapa saja (Supariasa, Bakri dan 

Fajar, 2013). 

c. Dampak KEK 

  Akibat KEK saat kehamilan dapat berakibat pada ibu 

maupun janin yang dikandungnya yaitu meliputi: 

1) Akibat KEK pada ibu hamil yaitu (Sipahutar, 2013) : 

a) Terus menerus merasa letih 

b) Kesemutan 

c) Muka tampak pucat 

d) Kesulitan sewaktu melahirkan 

e) Air susu yang keluar tidak cukup untuk memenuhi 

kebutuhan bayi 

2) Akibat KEK saat kehamilan terhadap janin yang dikandung 

antara lain (Sipahutar, 2013) : 

a) Keguguran 



b) Pertumbuhan janin terganggu hingga bayi lahir dengan berat 

lahir rendah (BBLR) 

c) Perkembangan otak janin terlambat, hingga kemungkinan 

nantinya kecerdasaan anak kurang 

d) bayi lahir sebelum waktunya (Prematur) 

e) Kematian bayi 

  Menurut Kristiyanasari (2010) yang dikutip dalam Buku Gizi 

Ibu Hamil, bila ibu mengalami kekurangan gizi selama hamil akan 

menimbulkan masalah, baik pada ibu maupun janin. Gizi kurang 

pada trimester I akan berpengaruh terhadap janin, antara lain dapat 

mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan 

keguguran (abortus), kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada 

bayi, asfiksia intrapartum (mati dalam kandungan), bayi lahir 

dengan BBLR (Kristiyanasari, 2010). 

  Menurut Sari (2011) Ibu hamil yang menderita KEK dan 

anemia mempunyai resiko kesakitan yang lebih besar terutama pada 

trimester III kehamilan dibandingkan dengan ibu hamil normal. 

Akibatnya mempunyai resiko yang lebih besar untuk melahirkan 

bayi dengan BBLR, dan pengaruh gizi kurang terhadap proses 

persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit dan lama, 

persalinan sebelum waktunya (premature), persalinan dengan 

operasi cenderung meningkat, kematian saat persalinan, serta 

perdarahan pasca persalinan yang sulit karena lemah dan mudah 



mengalami gangguan kesehatan (Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak, 2016). 

d. Faktor yang Mempengaruhi KEK pada Ibu Hamil 

  Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan tubuh 

kekurangan zat gizi antara lain: (1) jumlah zat gizi yang dikonsumsi 

kurang, (2) mutu zat yang di konsumsi rendah atau (3) zat yang 

dikonsumsi gagal untuk diserap dan digunakan didalam tubuh 

(Sipahutar, Aritonang dan Siregar, 2013). 

1) Jumlah asupan makanan 

  Kebutuhan makanan bagi ibu hamil lebih banyak dari pada 

kebutuhan wanita yang tidak hamil. Hal ini disebabkan karena 

adanya penyesuaian dari perbedaan fisiologi selama kehamilan, 

hal inilah yang menyebabkan jumlah asupan makanan yang 

biasanya di konsumsi ibu selama hamil tidak sesuai dengan 

kebutuhan yang seharusnya. Akhirnya menyebabkan ibu hamil 

kekurangan nutrisi yang adekuat yang menyebabkan faktor 

resiko terjadinya KEK pada ibu hamil (Sipahutar, Aritonang dan 

Siregar, 2013). 

 

 

2) Mutu zat yang di konsumsi rendah 

  Mutu zat yang dikonsumsi rendah berhubungan dengan daya 

beli keluarga untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini sesuai 



dengan pernyatan bahwa kemiskinan dan rendahnya pendidikan 

dapat mempengaruhi status gizi ibu hamil sehingga tingkat 

konsumsi pangan dan gizi menjadi rendah. Selain itu buruknya 

sanitasi dan hignine pada makanan dapat mampengaruhi mutu 

zat yang dikonsumsi (Istiany dan Rusilanti, 2014). 

3) Zat yang Dikonsumsi Gagal untuk Diserap dan Digunakan 

Didalam Tubuh 

  Zat gizi adalah suatu proses organisme menggunakan 

makanan yang dikonsumsi secara normal melalui proses degesti, 

absorpsi, transportasi (Supariasa, Bakri dan Fajar, 2013). 

  Faktor lain yang mempengaruhi status gizi pada ibu hamil 

yaitu keadaan sosial dan ekonomi, jarak kelahiran terlalu dekat 

dimana jarak antara dua kelahiran yang terlalu dekat, paritas, usia 

kehamilan pertama, dan tingkat pekerjaan fisik (Istiany, Ari dan 

Rusilanti, 2013). Selain itu faktor yang mempengaruhi gizi ibu 

hamil adalah umur, berat badan, suhu lingkungan, makanan, 

kebiasaan dan pandangan wanita terhadap makanan, status ekonomi 

(Banudi, 2013). Di Indonesia sendiri kasus Kekurangan Energi 

Kronis (KEK) disebabkan oleh beberapa faktor yakni faktor umur, 

pendidikan, pekerjaan, riwayat penyakit, riwayat anemia, dan 

paritas (Arisman, 2010). 



  Beberapa faktor karakteristik yang mempengaruhi 

Kekurangan Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil yang akan diteliti 

oleh peneliti adalah sebagai berikut : 

a) Umur 

  Melahirkan anak pada usia ibu yang muda atau terlalu tua 

mengakibatkan kualitas janin/anak yang rendah dan juga akan 

merugikan kesehatan ibu, karena pada ibu yang terlalu muda 

(kurang dari 20 tahun) dapat terjadi kompetisi makanan antara 

janin dan ibunya sendiri yang masih dalam masa pertumbuhan 

dan adanya perubahan hormonal yang terjadi selama kehamilan. 

Sehingga usia yang paling baik adalah lebih dari 20 tahun dan 

kurang dari 35 tahun, sehingga diharapkan status gizi ibu hamil 

akan lebih baik (Ika, Sukamto, dan Kamalia, 2019). Sedangkan 

untuk umur yang tua perlu energi yang besar juga karena fungsi 

organ yang makin melemah dan harus untuk bekerja secara 

maksimal maka memerlukan tambahan energi yang cukup guna 

mendukung kehamilan yang sedang berlangsung 

(Kristiyanasari, 2010). 

  Hasil penelitian Agustin (2014) menunjukkan bahwa 

mayoritas umur ibu yang mengalami kehamilan dengan KEK 

adalah <20 tahun. Hal ini berubungan dengan kematangan 

sistem reproduksi pada usia tersebut seorang wanita dilarang 



untuk hamil karena organ reproduksi yang kurang sempurna 

juga karena kurangnya kematangan dalam berfikir. 

b) Jarak Kelahiran 

  Jarak kelahiran yang terlalu dekat atau kurang dari setahun 

dapat menyebabkan buruknya status gizi ibu hamil (Istiany dan 

Rusilanti,  2013). Berdasarkan hasil penelitian Sri Handayani 

dan Suci Budianingrum (2011) diperoleh nilai p = 0,047, hal ini 

menunjukkan bahwa ada pengaruh antara jarak kelahiran 

terhadap kejadian KEK. 

  Jarak melahirkan yang terlalu dekat (< 2 tahun) akan 

menyebabkan kualitas janin atau anak yang rendah dan juga 

akan merugikan kesehatan ibu. Jarak melahirkan yang terlalu 

dekat akan menyebabkan ibu tidak memperoleh kesempatan 

untuk memperbaiki tubuhnya sendiri dimana ibu memerlukan 

energi yang cukup untuk memulihkan keadaan setelah 

melahirkan anaknya (Baliwati, 2004; dalam Sri dan Suci, 2011). 

Ibu juga masih dalam masa menyusui dan harus memenuhi 

kebutuhan gizi selama menyusui, dimana saat menyusui ibu 

membutuhkan tambahan kalori setiap hari untuk memenuhi 

gizinya dan produksi ASI (Atika dan Siti, 2009; dalam Sri dan 

Suci, 2011), dengan hamil kembali maka akan menimbulkan 

masalah gizi ibu dan janin atau bayi berikut yang dikandung 

(Baliwati, 2004; dalam Sri dan Suci, 2011). Hasil penelitian ini 



selaras dengan penelitian Efrinita (2010) yang menyatakan 

bahwa secara statistik terdapat hubungan yang bermakna antara 

jarak kehamilan dengan KEK. Jarak antara kehamilan yang baik 

untuk menjaga kesehatan ibu dan anak sebaiknya tidak kurang 

dari 2 tahun.  

c) Paritas 

  Paritas adalah jumlah persalinan yang dialami ibu, baik 

persalinan yang hidup maupun yang tidak, tetapi tidak termasuk 

aborsi (Myles, 2011). Semakin banyak jumlah kehamilan, baik 

bayi yang dilahirkan dalam keadaan hidup maupun mati dapat 

memengaruhi status gizi ibu hamil (Istiany dan Rusilant, 2013). 

Ibu yang pernah melahirkan anak 4 kali atau lebih maka 

kemungkinan akan banyak ditemui keadaan seperti kesehatan 

terganggu, anemia, kurang gizi, kekendoran pada dinding perut 

dan dinding rahim, tampak ibu dengan perut menggantung 

(Rochjati, 2011). 

  Jumlah paritas yang tinggi memberikan gambaran tingkat 

kehamilan yang berulang-ulang sehingga mempunyai resiko. 

Hal ini dapat dikatakan bahwa secara fisik jumlah paritas yang 

tinggi mengurangi kemampuan uterus sebagai media 

pertumbuhan janin. Kerusakan pada pembuluh darah dinding 

uterus memengaruhi sirkulasi nutrisi ke janin dimana jumlah 

nutrisi akan berkurang dibandingkan kehamilan berikutnya. 



Paritas yang banyak juga akan merugikan kesehatan ibu. Ibu 

tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki tubuhnya 

sendiri (ibu memerlukan energi yang cukup untuk memulihkan 

keadaan setelah melahirkan anaknya) (Musni, dkk, 2017). 

Dengan mengandung kembali maka menimbulkan masalah gizi 

ibu dan janin atau bayi yang dikandung. Paritas mempengaruhi 

status gizi pada ibu hamil karena dapat mempengaruhi 

optimalisasi ibu maupun janin pada kehamilan yang dihadapi 

(Bobak et all, 2005). 

  Pada penelitian Agustin (2014) dari hasil analisis didapatkan 

bahwa pada ibu hamil KEK mayoritas paritas multipara atau ibu 

hamil yang pernah melahirkan 2-4 kali. Hal ini terjadi karena ibu 

kurang peduli akan nutrisi yang dikonsumsi karena sudah 

beberapa kali hamil dan melahirkan maka kemungkinan akan 

banyak ditemui keadaan kesehatan yang terganggu (anemia, 

kurang gizi). Menurut Winkjosastro (2011) klasifikasi paritas 

dibagi menjadi : 

(1) Nulipara : Perempuan yang belum pernah melahirkan sama 

sekali (Manuaba, 2010). 

(2) Primipara : seorang wanita yang pernah melahirkan bayi 

untuk pertama kali. 

(3) Multipara : seorang wanita yang pernah melahirkan bayi 

lebih dari dua kali. 



(4) Grandemultipara : seorang wanita yang pernah melahirkan 

bayi lebih dari empat kali. 

d) Pendidikan 

  Tingkat pendidikan merupakan faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan, sedangkan pengetahuan merupakan faktor yang 

melatarbelakangi terbentuknya suatu perilaku (Notoatmodjo, 

2012). Dalam penanganan penyususnan makan, kaum ibu atau 

wanita dewasa sangat berperan penting. Pengetahuan yang 

dimiliki seorang ibu akan mempengaruhi dalam pengambilan 

keputusan dan juga akan berpengaruh pada perilakunya. Ibu 

dengan pengetahuan gizi yang baik, kemungkinan akan 

memberikan energi yang cukup bagi ibu. Banyak faktor yang 

mempengaruhi, antara lain kemampuan keluarga untuk membeli 

makanan atau pengetahuan tentang zat gizi (Banudi, 2013). Dari 

hasil penelitian Musni, dkk (2017) di UPTD (Unit Pelaksana 

Teknik Dinas), Wijanti, dkk (2015) di Kediri, Handayani dan 

Budianingrum (2011) di Wedi Klaten menunjukkan bahwa ada 

hubungan antara Pendidikan dengan kejadian KEK pada ibu 

hamil. Dari hasil analisis penelitian Agustin (2014) didapatkan 

bahwa ibu hamil dengan KEK menunjukkan bahwa mayoritas 

berpendidikan dasar. Hal ini dikarenakan makin tinggi tingkat 

pendidikan seseorang, makin mudah menerima informasi 

sehingga semakin banyak pula pengetahuan yang dimiliki 



mengenai gizi selama hamil. Pendidikan yang kurang akan 

menghambat oerkembangan sikap seseorang terhadap nilai-nilai 

yang baru diperkenalkan mengenai gizi selama hamil. 

  Pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan 

perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pendidikan. 

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang berstruktur dan 

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi. Dengan pendidikan tinggi 

maka seseorang akan cenderung mendapatkan informasi baik 

dari orang lain maupun media. Sebaliknya, tingkat pendidikan 

yang kurang akan menghambat perkembangan dan sikap 

seseorang terhadap nilai-nilai yang baru dikenalkan. Pendidikan 

seseorang merupakan salah satu faktor yang penting dalam 

kesehatan ibu dan anak khususnya pada ibu hamil karena dengan 

pendidikan yang baik, maka seseorang dapat menerima segala 

informasi dari luar terutama tentang cara menjaga kehamilan dan 

bagaimana menjaga kesehatannya. Pendidikan formal dari ibu 

sering kali mempunyai asosiasi positif dengan pengembangan 

pola-pola konsumsi makanan dalam keluarga. Semakin tinggi 

pendidikan ibu maka semakin baik pengetahuan gizi dan 

semakin diperhitungkan jenis serta jumlah makanan yang dipilih 

untuk dikonsumsi (Musni, dkk, 2017).  



e) Pekerjaan 

  Pekerjaan seseorang berkaitan erat dengan status ekonomi. 

Baik status ekonomi maupun sosial sangat mempengaruhi 

seorang wanita dalam memilih makanannya (Banudi, 2013). 

Ekonomi sesorang mempengaruhi dalam pemilihan makanan 

yang akan dikonsumsi sehari-harinya. Seorang dengan ekonomi 

tinggi kemudian hamil maka kemungkinan besar sekali gizi yang 

dibutuhkan tercukupi ditambah lagi adanya pemeriksaan 

membuat gizi ibu semakin terpantau (Kristiyanasari, 2010). 

  Pekerjaan dapat berpengaruh terhadap status ekonomi. Ibu 

yang bekerja memiliki penghasilan sendiri sehingga lebih 

mudah untuk memenuhi kebutuhan gizinya, karena tidak 

bergantung dari pendapatan suami. Status gizi adalah ukuran 

keberhasilan dalam pemenuhan nutrisi untuk ibu hamil. Status 

gizi juga didefinisikan sebagai status kesehatan yang dihasilkan 

oleh keseimbangan antara kebutuhan dan masukan nutrisi. Gizi 

secara langsung dipengaruhi oleh asupan makanan dan penyakit, 

khususnya penyakit infeksi. Salah satu faktor lain adalah 

keterbatasan ekonomi yang berarti tidak mampu membeli bahan 

makanan yang berkualitas baik, sehingga mengganggu 

pemenuhan gizi. 

  Dalam pedoman ISCO (International Standart Clasification 

of Oecuption) pekerjaan diklasifikasikan sebagai berikut : 



(1) Profesional ahli teknik dan ahli jenis 

(2) Kepemimpinan dan ketatalaksana 

(3) Administrasi tata usaha dan sejenisnya 

(4) Jasa 

(5) Petani 

(6) Produksi dan operator alat angkut. 

  Dari berbagai klasifikasi pekerjaan diatas, orang akan dapat 

memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan 

ketrampilan yang dimilikinya. Dalam masyarakat tumbuh 

kecenderungan bahwa orang yang bekerja akan lebih terhormat 

dimata masyarakat, artinya lebih dihargai secara sosial dan 

ekonomi. Jadi untuk menentukan status sosial ekonomi yang 

dilihat dari pekerjaan, maka jenis pekerjaan dapat diberi batasan 

sebagai berikut : 

(1) Pekerjaan yang berstatus tinggi, yaitu tenaga ahli teknik dan 

ahli jenis, pemimpin ketatalaksanaan dalam suatu instansi 

baik pemerintah maupun swasta, tenaga administrasi tata 

usaha. 

(2) Pekerjaan yang berstatus sedang, yaitu pekerjaan dibidang 

penjualan dan jasa. 

(3) Apekerjaaan yang berstatus rendah,yaitu petani dan operator 

alat angkut atau bengkel. 



 Tingkat pekerjaan yang berstatus tinggi sampai rendah 

tampak pada jenis pekerjaan sebagai berikut : 

(1) Pekerjaan yang menunjukkan status ekonomi tinggi, PNS, 

pedagang besar, pengusaha besar, dokter. 

(2) Pekerjaan yang menunjukkan status sosial ekonomi sedang 

adalah pedagang menengah, guru SMP/SMA, TNI, kepala 

sekolah, guru SD, usaha toko. 

(3) Pekerjaan yang menunjukkan status sosial ekonomi rendah 

adalah tukang bangunan, tani, buruh, sopir angkutan, dan 

pekerjaan lain yang tidak tentu dalam mendapatkan 

penghasilan tiap bulannya. 

(Lilik, 2007 dalam Siti Laila, 2014). 

f) Status Anemia 

  Pengaruh status gizi pada kehamilan yaitu insiden anemia 

dalam kehamilan yang cukup tinggi. Penyebab anemia tersering 

adalah defisiensi zat-zat nutrisi. Seringkali defisiensinya bersifat 

muliple dengan manifestasi klinik disertai infeksi, gizi buruk, 

atau kelainan herediter seperti hemoglobinopati. Namun 

penyebab mendasar anemia nutrisional meliputi asupan yang 

tidak cukup, absorbsi yang tidak adekuat, bertambahnya zat gizi 

yang hilang, kebutuhan yang berlebihan. Pada wanita hamil 

trimester I, III kadar Hb normal 11 g/dL dan pada trimester II 

kadar Hb normal 10,5 g/dL (Prawirohardjo, 2014). 



  Menurut penelitian Marlapan, dkk (2013) di Manado 

menunjukkan bahwa ibu hamil dengan status gizi beresiko KEK 

3 kali lipat lebih beresiko terkena anemia daripada ibu hamil 

dengan status gizi yang tidak berisiko KEK. Pada penelitian 

Amini, dkk (2014) di Tanjung Pinang menunjukkan bahwa 

terdapat hubungan bermaksan antara KEK dengan anemia. Pada 

kenyataannya ibu hamil yang KEK cenderung lebih banyak 

mengalami anemia dibandingkan yang tidak terjadi anemia, hal 

tersebut disebabkan karena pola konsumsi dan absorbsi 

makanan yang tidak seimbang selama kehamilan. Nutrisi sangat 

mempengaruhi keadaan gizi seimbang, baik makronutrien 

maupun mikronutrien maka ibu hamil berisiko mengalami 

gangguan gizi atau dapat terjadinya kekurangan energi kronis 

yang dapat mengakibatkan terjadinya anemia. Menurut 

penelitian Herawati dan Astuti (2010) di Kuningan 

menunjukkan hasil bahwa ada hubungan antara KEK dengan 

anemia pada ibu hamil, hal tersebut erat kaitannya dengan 

kekurangan asupan protein. Kekurangan Energi Kronis (KEK) 

pada ibu hamil berhubungan dengan kurangnya asupan protein 

yang bersifat kronis atau terjadi dalam jangka waktu yang lama. 

e. Pelayanan pada Ibu Hamil dengan Kekurangan Energi Kronis 

  Pelayanan gizi pada ibu hamil mengikuti standar pelayanan 

antenatal terpadu yang meliputi timbang berat badan dan ukur tinggi 



badan, nilai status gizi (ukur LILA), memberikan tablet tambah 

darah (TTD), tatalaksana kasus, dan temu wicara/konseling 

(Direktorat Bina Gizi, 2015). 

1) Penapisan 

  Penapisan dilakukan pengukuran LILA, hasil laboratorium 

dan ada tidaknya penyakit (Direktorat Bina Gizi, 2015). 

2) Penentuan Status Gizi 

a) Normal jika LILA ≥ 23,5 cm  

b) KEK jika LILA < 23,5 cm  

Selain status gizi perlu diperhatikan kondisi ibu hamil yang 

berisiko. Disebut Ibu Hamil Risiko Tinggi bila (Direktorat 

Bina Gizi, 2015) :  

(1) TB < 145 cm dan atau  

(2) BB < 45 kg pada seluruh usia kehamilan  

(3) Anemia bila Hb < 11 g/dl  

3) Pelayanan Antenatal Terpadu Ibu Hamil dengan KEK 

  Setiap ibu hamil mempunyai risiko mengalami masalah gizi 

terutama KEK, oleh karena itu semua ibu hamil harus menerima 

pelayanan antenatal yang komprehensif dan terpadu. Tujuan 

pelayanan antenatal terpadu meliputi: deteksi dini, pengobatan 

dan penanganan gizi yang tepat terhadap gangguan kesehatan 

ibu hamil termasuk masalah gizi terutama KEK; Persiapan 

persalinan dan kesiapan menghadapi komplikasi akibat masalah 



kesehatan terutama masalah gizi pada ibu hamil KEK; 

pencegahan terhadap penyakit dan komplikasinya akibat KEK 

melalui penyuluhan kesehatan dan konseling (Direktorat Bina 

Gizi, 2015). 

  Ibu hamil KEK adalah ibu hamil dengan hasil pemeriksaan 

antropometri, LILA < 23,5 cm dan harus ditangani sesuai 

dengan standar dan kewenangan tenaga kesehatan. Kasus-kasus 

yang tidak dapat ditangani dirujuk sesuai dengan sistem rujukan. 

Secara umum pelayanan gizi pada ibu hamil KEK di fasilitas 

pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan karakteristik 

wilayah (epidemiologis dan/atau sosial budaya dan kemampuan 

local). Pelayanan gizi dapat dilakukan oleh tenaga gizi dan bidan 

(Direktorat Bina Gizi, 2015). 

a) Pengkajian Gizi 

  Pengkajian gizi dilakukan dengan interpretasi data 

antropometri, biokimia, klinis, asupan makan/riwayat gizi 

dan riwayat personal (Direktorat Bina Gizi, 2015). 

(1) Interpretasi data antropometri menggunakan : 

(a) LILA (KEK jika LILA <23,5 cm) 

(b) IMT pra hamil/Trimester I (gizi kurang/KEK jika 

IMT < 18,5 kg/m2)  

(2) Interpretasi data biokimia 

Hb (anemia jika Hb <11 gr/dl)  



(3) Interpretasi data Klinis 

Kurus, pucat  

(4) Interpretasi data asupan makan/riwayat gizi 

Riwayat personal yaitu sosial ekonomi dan budaya 

(keyakinan terkait pola makan) 

(5) Membandingkan dengan standar yang ada  

b) Tatalaksanaan Ibu Hamil dengan KEK yang Dilakukan 

Bidan 

  Bidan dapat melakukan pelayanan gizi untuk ibu 

hamil KEK jika tidak ada tenaga gizi. Kegiatan tatalaksana 

gizi yang dilakukan bidan yaitu (Direktorat Bina Gizi, 2015):  

(1) Edukasi pola makan. 

(2) Pemberian makanan tambahan ±500 kkal, 15 gr 

protein per hari dan pantau perkembangan janin oleh 

bidan. 

(3) Apabila tidak terjadi kenaikan BB 1 kg/bulan 

(Trimester I) dan 2 kg/bulan (Trimester II dan III) 

segera merujuk ke dokter dan tenaga gizi.  

 

 

 

B. Landasan Teori 



  Kekurangan Energi Kronik (KEK) adalah keadaan dimana ibu 

mengalami malnutrisi yang disebabkan kekurangan satu atau lebih zat gizi 

makanan yang berlangsung menahun (kronik) yang mengakibatkan 

timbulnya gangguan kesehatan pada ibu secara relatif atau absolut 

(Sipahutar, Aritonang dan Siregar, 2013). Menurut Kristiyanasari (2010) 

yang dikutip dalam Buku Gizi Ibu Hamil, bila ibu mengalami kekurangan 

gizi selama hamil akan menimbulkan masalah, baik pada ibu maupun janin. 

Gizi kurang pada trimester I akan berpengaruh terhadap janin, antara lain 

dapat mempengaruhi proses pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan 

keguguran (abortus), kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi, 

asfiksia intrapartum (mati dalam kandungan), bayi lahir dengan BBLR 

(Kristiyanasari, 2010). 

  Menurut Sari (2011) Ibu hamil yang menderita KEK dan anemia 

mempunyai resiko kesakitan yang lebih besar terutama pada trimester III 

kehamilan dibandingkan dengan ibu hamil normal. Akibatnya mempunyai 

resiko yang lebih besar untuk melahirkan bayi dengan BBLR, dan pengaruh 

gizi kurang terhadap proses persalinan dapat mengakibatkan persalinan sulit 

dan lama, persalinan sebelum waktunya (premature), persalinan dengan 

operasi cenderung meningkat, kematian saat persalinan, serta perdarahan 

pasca persalinan yang sulit karena lemah dan mudah mengalami gangguan 

kesehatan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak, 2016). 



  Faktor karakteristik yang mempengaruhi status gizi pada ibu hamil 

diantaranya yaitu keadaan sosial dan ekonomi (pendidikan, pekerjaan, dan 

pendapatan), jarak kelahiran terlalu dekat dimana jarak antara dua kelahiran 

terlalu dekat, paritas, usia kehamilan pertama, dan tingkat pekerjaan fisik 

(Istiany, 2013). Selain itu faktor yang mempengaruhi gizi ibu hamil adalah 

umur, berat badan, suhu lingkungan, aktivitas, status kesehatan, 

pengetahuan zat gizi dalam makanan, kebiasaan dan pandangan wanita 

terhadap makanan, dan status ekonomi. (Banudi, 2013). Menurut kajian-

kajian dari penelitian sebelumnya terdapat beberapa karakteristik ibu hamil 

yang berpengaruh terhadap kejadian Kekurangan Energi Kronik (KEK) 

pada ibu hamil yaitu umur, jarak kelahiran, paritas, pendidikan, pekerjaan 

dan status anemia.



C. Kerangka Konsep 

  Berdasarkan landasan teori di atas maka kerangka konsep 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Konsep Karakteristik Ibu Hamil dengan KEK

Ibu Hamil 

dengan 

KEK 

Karakteristik Ibu Hamil : 

1. Umur 

a. Berisiko 

(<20 tahun dan >35 tahun). 

b. Tidak berisiko 

(20-35 tahun) 

2. Jarak Kelahiran 

a. Jarak kelahiran ≥ 2 tahun. 

b. Jarak kelahiran < 2 tahun. 

3. Paritas 

a. Grandemultipara 

(≥4 anak) 

b. Multipara (2-3 anak)  

c. Primipara (1 anak) 

d. Nulipara (0 anak) 

4. Pendidikan 

a. Dasar (SD, SMP) 

b. Menengah (SMA, SMK) 

c. Tinggi (Akademi, Perguruan Tinggi) 

5. Pekerjaan 

a. Tenaga ahli teknik dan ahli jenis (ahli 

teknik mesin, teknik perminyakan, 

dll) , pedagang besar, pengusaha 

besar, dokter, dosen, dll. 

b. Pekerjaan bidang penjualan dan jasa. 

Guru SMA/SMP/SD, usaha 

toko/pedagang, karyawan, dll. 

c. Tukang bangunan, tani, buruh, buruh 

harian lepas, sopir, bengkel, dll. 

6. Status Anemia 

a. Anemia (Hb < 11 gr/dL pada 

Trimester I, III atau Hb < 10,5 gr/dL 

pada Trimester II) 

b. Tidak Anemia (Hb ≥11 gr/dL pada 

Trimester I, III atau Hb ≥ 10,5 gr/dL 

pada Trimester II) 

Ibu Hamil 

tidak KEK 



 
 

D. Pertanyaan Penelitian 

  Berdasarkan paparan sebelumnya maka peneliti ingin mengetahui dan 

memaparkan bagaimanakah gambaran karakteristik ibu hamil dengan Kekurangan 

Energi Kronis (KEK) di wilayah kerja Puskesmas Wonosari II Kabupaten Gunungkidul 

tahun 2020? 

 


