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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kehamilan merupakan sebuah masa yang dimulai dari konsepsi hingga 

lahirnya janin. Lamanya kehamilan normal yaitu selama 280 hari (40 minggu 

atau 9 bulan 7 hari). Ibu hamil merupakan salah satu kelompok yang rentan 

terhadap kekurangan gizi, karena pada saat kehamilan terjadi peningkatan 

kebutuhan asupan gizi untuk pemenuhan kebutuhan ibu dan janin yang 

dikandungnya. Salah satu masalah gizi yang sering terjadi pada ibu hamil yaitu 

anemia, yang merupakan masalah gizi mikro terbesar dan tersulit diatasi di 

seluruh dunia (Lynch, 2011). 

Anemia merupakan kondisi dimana jumlah sel darah merah atau 

konsentrasi pengangkut oksigen dalam darah hemoglobin (Hb) tidak 

memenuhi kebutuhan fisiologis tubuh (Kemenkes RI, 2013). Anemia dalam 

kehamilan merupakan keadaan ibu hamil dengan kadar hemoglobin (Hb) <11 

gr/dL. Sementara itu, menurut Aritonang (2015), anemia kehamilan merupakan 

suatu kondisi tubuh ibu hamil pada trimester I dan III dengan kadar hemoglobin 

<11 g% dan <10,5 g% pada trimester II. 

Anemia yang terjadi pada saat wanita hamil disebabkan banyaknya 

wanita yang memulai kehamilan dengan cadangan makanan yang kurang dan 

pada saat atau sebelum terjadinya kehamilan sudah mengalami anemia. Ibu 

hamil yang mengalami anemia akan memberi pengaruh yang buruk bagi ibu, 
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janin, persalinan, dan masa nifas serta pada masa laktasi atau menyusui. 

Anemia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor langsung dan tidak 

langsung. Faktor langsung yang menyebabkan anemia pada ibu hamil yaitu 

kecukupan dalam konsumsi tablet tambah darah, penyakit infeksi dan 

pendarahan. Penyebab utama terjadinya anemia pada ibu hamil yaitu asupan 

makanan yang mengandung zat besi (Rahmawati, 2012). Asupan yang tidak 

adekuat dapat menyebabkan zat besi yang tersedia tidak mencukupi untuk 

sintesis hemoglobin (Hb). 

Salah satu indikator penilaian anemia yaitu dengan kadar hemoglobin. 

Hemoglobin (Hb) mempunyai peranan yang sangat penting dalam tubuh 

manusia. Jika kadar hemoglobin (Hb) berkurang, maka jaringan tubuh akan 

kekurangan oksigen. Oksigen diperlukan tubuh sebagai bahan bakar dalam 

proses metabolisme. Ibu hamil mempunyai tingkat metabolisme tubuh yang 

cukup tinggi, seperti untuk mengangkat tubuh janin dan membentuknya 

menjadi organ. Jika zat besi di awal kehamilan rendah, maka dapat 

mengakibatkan terjadinya masalah gizi anemia (Sibagariang, 2010). Kadar Hb 

normal pada ibu hamil harus tetap dijaga agar janin dan ibu dalam kondisi 

kesehatan yang optimal. Untuk mengetahui kadar Hb dapat dilakukan 

pemeriksaan darah. Menurut Gandasoebrata (2011), pemeriksaan darah selama 

kehamilan sangat penting untuk dilakukan sebagai deteksi kemungkinan 

adanya kadar Hb rendah dan apabila tidak disadari maka dapat berakibat fatal. 

American Society of Hematology mengungkapkan bahwa anemia 

ringan (9 – 10,4 g/dL) adalah kondisi normal yang dialami selama kehamilan 



17 

 

 

 

karena adanya peningkatan volume darah. Sementara itu 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 prematur atau BBLR. Selain itu, anemia akan meningkatkan 

perdarahan selama persalinan dan membuat ibu lebih sulit melawan infeksi 

(Dinas Kesehatan DIY, 2019). 

Berdasarkan penelitian Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia 

menunjukkan bahwa prevalensi 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 (Dinas Kesehatan DIY, 2019). 

Prevalensi anemia pada ibu hamil masih tergolong tinggi dan semakin 

meningkat di setiap tahunnya. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2013 yaitu 

sebesar 37,1% ibu hamil mengalami anemia dan prevalensi ibu hamil pada 

tahun 2018 meningkat menjadi sebesar 48,9%. Hal ini berkaitan dengan 

cakupan tablet tambah darah (TTD), ibu hamil yang memperoleh TTD ≥90 

butir, hanya 38,1% yang mengkonsumsi ≥90 butir, sisanya yaitu sebesar 61,9% 

mengkonsumsi <90 butir. Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa 

61,9% ibu hamil tidak mengkonsumsi TTD sesuai anjuran pemerintah. 

Menurut data profil kesehatan provinsi DIY pada tahun 2019, 

prevalensi anemia pada ibu hamil di provinsi DIY pada tahun 2015 sebesar 

14,85% dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 yaitu sebesar 16,09% dan 

kembali turun menjadi 14,32% pada tahun 2017. Pada tahun 2018 kembali 
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mengalami kenaikan menjadi 15,21% dan pada tahun 2019 naik menjadi 

15,69%. Di Kabupaten Bantul tahun 2019 persentase anemia pada ibu hamil 

sebesar 17,13%, masih melampaui Renstra Kabupaten Bantul ≤15%. 

Sementara itu, ibu hamil yang mendapatkan tablet besi (Fe+ dan Fe+++), 

mencakup Fe+ sebanyak 97,40% dan Fe+++ sebanyak 88,37%. Cakupan tablet 

besi tersebut sudah diatas target 85%. Dalam cakupan pemberian Fe pada ibu 

hamil yang sudah mencapai target, ternyata tidak merata di seluruh Puskesmas 

(Dinas Kesehatan Bantul, 2019). 

Berdasarkan data di desa Wukirsari pada tahun 2019 mayoritas 

perempuan di desa tersebut memiliki pendidikan yang hanya tamat SD dan 

tidak bersekolah sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang gizi 

terutama mengenai asupan zat besi dan menyebabkan adanya masalah anemia 

pada ibu hamil. Maka berdasarkan uraian diatas, perlu dilakukan penelitian 

mengenai “Kajian Asupan Zat Besi dan Kadar Hemoglobin pada Ibu Hamil 

Anemia di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu : “Bagaimanakah asupan zat besi dan kadar 

hemoglobin pada ibu hamil anemia di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, 

Kabupaten Bantul ?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengkaji asupan zat besi dan kadar hemoglobin pada ibu hamil 

anemia di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul.  

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui asupan zat besi pada ibu hamil anemia di Desa Wukirsari, 

Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. 

b. Mengetahui kadar hemoglobin pada ibu hamil anemia di Desa 

Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. 

c. Menganalisis asupan zat besi pada ibu hamil anemia di Desa Wukirsari, 

Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. 

d. Menganalisis kadar hemoglobin pada ibu hamil anemia di Desa 

Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penelitian tentang asupan zat besi dan kadar 

hemoglobin pada ibu hamil anemia di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, 

Kabupaten Bantul adalah penelitian gizi di bidang Gizi Masyarakat. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

yang dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dasar 

bagi penelitian selanjutnya mengenai kasus anemia pada ibu hamil. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi masyarakat/ ibu hamil 

Memberikan informasi pada masyarakat / ibu hamil untuk mencegah 

terjadinya anemia. 

F. Keaslian Penelitian 

Pada penelitian tentang asupan zat besi dan kadar hemoglobin pada ibu 

hamil anemia di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul 

terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya, yaitu : 

1. I G. A. Sintia Fira Dewi (2020) “Tingkat Konsumsi Zat Besi dan Kadar 

Hemoglobin Siswa SMK Pariwisata Werdhi Sila Kumara Singapadu 

Gianyar”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu secara observasional 

dengan menggunakan desain cross sectional. Pengambilan sampel 

menggunakan teknik simple random sampling. Persamaan pada penelitian 

ini yaitu menggunakan desain cross sectional, dengan persamaan variabel 

yang diteliti yaitu kadar hemoglobin. Perbedaan dengan penelitian ini  

terletak pada teknik pengambilan sampel yang menggunakan purposive 

sampling, variabel yang diteliti asupan zat besi, teknik pengumpulan data 

yang digunakan metode recall untuk mengetahui tingkat konsumsi zat besi 

dan kadar hemoglobin dengan menggunakan alat easy touch, waktu 

penelitian, jumlah populasi serta jumlah sampel. 

2. Fatonah Hidayatika (2019) “Kajian Asupan Zat Besi, Vitamin C dan Status 

Anemia Pada Ibu Hamil di Kabupaten Bantul”. Jenis penelitian yang 

digunakan yaitu secara observasional dengan menggunakan desain cross 
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sectional. Pengambilan sampel menggunakan teknik systematic random 

sampling. Persamaan pada penelitian ini yaitu menggunakan desain cross 

sectional, jenis penelitian populasi penelitian ibu hamil, dengan persamaan 

variabel yang diteliti yaitu asupan zat besi, teknik pengumpulan data yang 

digunakan berupa form Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire 

(SQFFQ) dan lokasi penelitian yang dilaksanakan di Kabupaten Bantul. 

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada teknik pengambilan sampel 

yang menggunakan purposive sampling, variabel yang diteliti yaitu kadar 

hemoglobin, waktu penelitian, jumlah populasi dan jumlah sampel. 

3.  Noviana Arifaningtyas (2019), “Kajian Asupan Zat Besi, Sumber Tanin 

dan Status Anemia Ibu Hamil di Desa Karangsari, Kecamatan Pengasih, 

Kabupaten Kulon Progo”. Jenis penelitian yang digunakan yaitu survey 

dengan menggunakan desain penelitian cross sectional. Sampel pada 

penelitian ini sebanyak 27 ibu hamil dengan menggunakan teknik purposive 

sampling. Persamaan pada penelitian ini yaitu teknik pengambilan sampel 

yang menggunakan teknik purposive sampling, variabel yang diteliti yaitu 

asupan zat besi ibu hamil dan teknik pengumpulan data yang digunakan 

berupa form Semi Quantitative Food Frequency Questionnaire (SQFFQ). 

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, waktu 

penelitian, jumlah populasi dan sampel yang diteliti. 

4. Sri Supini (2018), “Gambaran Kadar Hemoglobin Pada Ibu Hamil 

Trimester III dengan Anemia di Puskesmas Gatak Sukoharjo”. Jenis 

penelitian yang digunakan yaitu secara deskriptif. Sampel pada penelitian 
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ini dilakukan pada 30 ibu hamil trimester III dengan anemia yang 

melakukan pemeriksaan di Puskesmas Gatak Sukoharjo. Persamaan pada 

penelitian   ini yaitu variabel yang diteliti yaitu kadar hemoglobin. 

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, waktu 

penelitian, jumlah populasi dan sampel yang diteliti. 
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