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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kehamilan 

Kehamilan merupakan peristiwa yang sangat penting bagi seorang 

wanita. Dimana seorang ibu harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin 

untuk menyambut kelahiran bayinya. Saat seorang wanita dinyatakan hamil, 

maka terdapat perubahan fisiologis tubuh yang ikut berubah, sehingga 

kebutuhan gizinya pun juga berubah (Waryana, 2010). Masa kehamilan yang 

dimulai dari konsepsi sampai janin lahir. Lama seorang wanita hamil secara 

normal adalah 40 minggu (9 bulan 7 hari) yang dihitung saat hari pertama haid 

terakhir. 

Menurut Susilowati dan Kuspriyanto (2016), tanda adanya kehamilan 

yaitu sebagai berikut : 

1. Bagian-bagian janin seperti pantat, kepala, kaki dan lengan janin sudah 

mulai terasa pada kehamilan usia 20 minggu. 

2. Denyut jantung akan terdengar saat kehamilan memasuki usia 18-20 

minggu. Jika menggunakan Doppler, denyut jantung bayi sudah dapat 

terdengar pada kehamilan 12 minggu. 

3. Adanya gerakan janin. Pada kehamilan primigravida sudah dapat dirasakan 

saat kehamilan berusia 18 minggu dan pada multigravida dapat dirasakan 

saat kehamilan berusia 16 minggu. 
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4. Terlihat kerangka janin. Apabila dilakukan pemeriksaan rontgen akan 

terlihat jelas kerangka janin. 

5. Terlihat kantong janin. Pada pemeriksaan Ultrasonografi (USG) dapat 

diketahui ukuran kantong janin, panjang janin, diameter biparietalis hingga 

dapat diperkirakan umur kehamilan. Apabila terdapat kecurigaan seperti 

kehamilan anggur (mola hidatidosa), kehamilan ganda, selain itu dengan 

melakukan USG dapat juga dilakukan fetokopi. 

Kehamilan dibagi dalam tiga trimester, yaitu (1) trimester ke-1 dimulai 

dari konsepsi hingga 3 bulan; (2) trimester ke-2 dari bulan keempat hingga 

keenam; dan (3) trimester ke-3 dari bulan ketujuh hingga kesembilan 

(Adriaansz, Wiknjosastro dan Waspodo, 2007). Masa kehamilan menyebabkan 

asupan zat gizi ibu meningkat. Asupan gizi tersebut diperlukan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan janin, pertambahan besar organ kandungan, 

perubahan komposisi dan metabolisme tubuh ibu. Bila kekurangan zat gizi 

tertentu saat hamil maka dapat mempengaruhi perkembangan janin yang 

kurang sempurna. 

Pada trimester awal perkembangan dan pertumbuhan janin masih 

berlangsung lambat dan kebutuhan gizi ibu hamil pada trimester ini seperti 

perempuan dewasa pada umumnya. Nafsu makan berkurang, sering mual 

muntah, pusing, ngidam merupakan keluhan yang sering muncul pada trimester 

ini (Marmi, 2013). 

Pada trimester kedua mual dan muntah ibu hamil mulai berkurang. 

Janin semakin menunjukkan perkembangan dan susunan saraf otak tumbuh 
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hingga 90% (Marmi, 2013). Organ jantung dan organ gerak mulai terbentuk, 

bayi juga mulai menunjukkan gerakan dan ibu bisa merasakan gerakan 

tersebut. Pada trimester ini juga terjadi pembentukan Air Susu Ibu (ASI) dan 

menimbulkan pembesaran payudara pada ibu hamil sekitar 30% serta adanya 

penumpukan lemak sebanyak 1-2 kg (Almatsier, 2011).  

Pada trimester akhir atau trimester tiga merupakan masa kritis untuk 

pertumbuhan janin. Panjang janin menjadi 2 kali dari panjang semula, 

sedangkan berat badan bertambah sekitar 5 kali dari berat badan semula 

(Almatsier, 2011). Nafsu makan pada trimester ini telah kembali membaik dan 

ibu selalu merasa lapar. 

B. Masalah Anemia 

1. Pengertian Anemia 

Anemia adalah keadaan dimana sel darah merah (eritrosit) tidak 

mencukupi untuk mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan dalam tubuh. 

Menurut Andriyani (2016), anemia gizi merupakan suatu keadaan kadar 

hemoglobin (Hb) di dalam darah lebih rendah daripada normal sebagai 

akibat ketidakmampuan jaringan pembentuk sel darah merah dalam 

produksinya guna mempertahankan kadar hemoglobin (Hb) pada tingkat 

normal. 

Anemia yang sering terjadi pada ibu hamil adalah anemia defisiensi 

besi, yang diakibatkan kurangnya zat besi. Kekurangan ini disebabkan 

karena kurang masuknya unsur zat besi dalam makanan dan adanya 

gangguan reabsorbsi (Proverawati, 2011). 
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2. Penyebab Anemia 

Anemia yang sering terjadi pada ibu hamil adalah anemia defisiensi 

besi. Menurut Irianto (2014), anemia defisiensi besi pada kehamilan yaitu 

gangguan pencernaan dan absorbsi, hypervolemia, menyebabkan 

terjadinya pengenceran darah, kebutuhan zat besi meningkat, kurangnya 

zat besi dalam makanan, dan pertambahan darah tidak sebanding dengan 

pertambahan plasma. 

Ibu hamil yang banyak berpantang pada makanan tertentu saat 

mengandung dapat memperparah kondisi anemia gizi besi, umumnya ibu 

hamil kurang dalam mengkonsumsi daging, ikan, hati atau pangan hewani 

lainnya dengan sebab yang tidak masuk akal. Tidak hanya karena adanya 

pantangan terhadap makanan hewani tetapi aspek ekonomi juga dapat 

menjadi pemicu pola konsumsi masyarakat yang kurang baik, tidak semua 

masyarakat sanggup dalam mengkonsumsi lauk hewani dalam tiap kali 

makan. Sementara itu pangan hewani merupakan sumber zat besi yang 

besar absorbsinya. 

Menurut Waryana (2010), kekurangan besi dalam tubuh diakibatkan 

karena kekurangan dalam mengkonsumsi makanan yang kaya besi, 

terutama makanan yang berasal dari sumber hewani, dipengaruhi juga oleh 

meningkatnya kebutuhan zat besi selama kehamilan, masa tumbuh kembang 

dan penyakit infeksi (malaria dan penyakit kronis yang lain seperti TBC), 

kehilangan zat besi yang berlebihan saat pendarahan termasuk pada saat 

menstruasi, sering melahirkan dan terdapatnya infeksi cacingan serta 
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ketidakseimbangan antara kebutuhan tubuh akan zat besi dibanding dengan 

penyerapan dari makanan. 

3. Tanda dan Gejala Anemia 

Tanda dan gejala anemia pada setiap orang dapat berbeda – beda, 

dapat tidak adanya gejala dan tanda atau dapat juga ditemukan bersama 

penyakit dasarnya. Menurut University of North Carolina (2002) dalam 

Briawan (2014), anemia dapat ditandai dengan 5L, yakni : letih, lemah, 

lesu, lelah, lunglai dengan keluhan pusing, sakit kepala, mata berkunang – 

kunang, mudah mengantuk, dan sulit untuk berkonsentrasi. 

4. Klasifikasi Anemia 

Pemeriksaan kadar hemoglobin pada ibu hamil harus dilakukan secara 

rutin atau dapat juga dilakukan pada trimester I dan trimester III untuk 

mendeteksi adanya anemia atau tidak. 

Klasifikasi anemia menurut WHO (2011) : 

a. Tidak anemia : ≥11 g/dl 

b. Anemia ringan : 10,0 – 10,9 g/dl 

c. Anemia sedang : 7,0 – 9,9 g/dl 

d. Anemia berat : <7 g/dl 

5. Pengaruh Anemia pada Kehamilan 

Anemia yang terjadi saat hamil dapat memberikan dampak yang 

buruk bagi ibu. Sebab, saat ibu melahirkan akan kehilangan banyak darah 

sehingga kondisi anemia dapat memperburuk keadaan ibu hamil. 

Kekurangan darah dan pendarahan akut merupakan penyebab utama 
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kematian ibu saat melahirkan (Wirakusumah, 1999). Selain itu, bahaya 

anemia selama kehamilan yaitu, dapat terjadi abortus, persalinan 

prematuritas, hambatan tumbuh kembang janin dalam rahim, mudah terjadi 

infeksi, ancaman dekompensasi kordis (Hb <6 g%), hiperemesis 

gravidarum, perdarahan antepartum, dan ketuban pecah dini (KPD) 

(Manuaba, 2010) 

6. Cara Pencegahan Anemia 

Menurut Proverawati (2011), pencegahan anemia kehamilan antara 

lain mengkonsumsi makanan yang seimbang dan bernutrisi terutama 

makanan yang tinggi kandungan zat besi (seperti sayuran daun hijau, 

daging merah, sereal, telur dan kacang tanah), minum vitamin dan 

kunjungan kehamilan dilakukan pemeriksaan atau cek anemia. 

Sedangkan menurut Arisman (2004), sejauh ini ada empat 

pendekatan dasar pencegahan anemia defisiensi zat besi, keempat 

pendekatan tersebut adalah : 

a. Memberikan tablet atau suntikan zat besi, atau meningkatkan konsumsi 

zat besi. Pendidikan dan upaya yang ada kaitanya dengan peningkatan 

asupan zat besi melalui makanan. 

b. Pengawasan penyakit infeksi. 

c. Fortifikasi makanan dengan zat. 
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7. Faktor – faktor yang Mempengaruhi Anemia 

a. Faktor Mendasar 

1) Sosial Ekonomi 

Menurut Istiarti (2004), mengatakan jika sikap seseorang di 

bidang kesehatan dipengaruhi oleh latar belakang sosial ekonomi. 

Sekitar 2/3 perempuan hamil di negara maju yakni hanya 14%. 

2) Pengetahuan  

Pengetahuan merupakan hasil dari penginderaan atau hasil 

tahu melalui panca indera manusia dan sebagian besar pengetahuan 

diperoleh melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2010) 

3) Pendidikan 

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam 

merubah sikap. Menurut Nurhidayati (2013), mengungkapkan jika 

rendahnya tingkat pendidikan ibu hamil dapat berdampak terhadap 

keterbatasan dalam upaya menanggulangi permasalahan gizi dan 

kesehatan keluarga 

4) Budaya  

Pantangan pada makanan tertentu, sehubungan dengan 

pangan yang biasanya dipandang pantas untuk dimakan. 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 ibu hamil tidak boleh 

makan ikan (Budiyanto, 2003 dalam Ariyani, 2016). 
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b. Faktor Tidak Langsung 

1) Kunjungan Antenatal Care (ANC) 

Antenatal Care (ANC) adalah pelayanan kesehatan yang 

diberikan kepada ibu hamil secara berkala untuk menjaga 

keselamatan ibu dan janin (Saifuddin, 2006). Antenatal care 

penting untuk dilakukan dalam menyampaikan edukasi terkait 

kehamilan dan persiapan persalinan bisa diberikan sedini mungkin. 

Kunjungan ANC dilakukan minimal empat kali selama kehamilan 

yaitu satu kali pada trimester I (KI), satu kali pada trimester II dan 

dua kali pada trimester III (K4). 

2) Paritas 

Paritas merupakan frekuensi ibu pernah melahirkan anak 

hidup atau mati, tetapi bukan aborsi (Nurhidayati R. D., 2013). 

Paritas dengan jumlah >3 merupakan faktor terjadinya anemia. 

Menurut Prawiroharjo (2012), jenis paritas bagi ibu yang 

sudah partus antara lain yaitu : 

a) Nullipara merupakan wanita yang belum pernah melahirkan 

bayi yang mampu hidup 

b) Primipara merupakan wanita yang pernah satu kali melahirkan 

dan mempunyai anak yang mampu hidup 

c) Multipara merupakan wanita yang telah melahirkan dua kali 

atau lebih 
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d) Grade multipara merupakan wanita yang telah melahirkan 

lima anak atau lebih. 

3) Umur Ibu 

Ibu dengan usia 20 – 35 tahun merupakan usia yang aman 

untuk hamil dan melahirkan. Sedangkan ibu dengan usia <20 tahun 

(primigravida muda) dan ibu dengan usia >35 tahun (primigravida 

tua) cenderung lebih besar mengalami anemia. Hal ini disebabkan 

oleh pengaruh cadangan zat besi dalam tubuh yang berkurang saat 

mengandung. 

4) Pendarahan 

Penyebab anemia besi juga dikarenakan terlampau 

banyaknya besi keluar dari badan misalnya perdarahan 

(Wiknjosastro, 2007). 

5) Dukungan suami 

Dukungan suami merupakan bentuk yang paling nyata dari 

kepedulian dan tanggung jawab seorang suami terhadap kehamilan 

istri. Semakin tinggi dukungan yang diberikan oleh suami maka 

semakin tinggi pula keinginan ibu hamil dalam menjaga 

kehamilannya. Dukungan tersebut dapat berupa suami memberikan 

saran, petunjuk, pemberian nasihat, mencari informasi lain yang 

berasal dari media cetak atau elektronik, dan juga tenaga kesehatan 

seperti bidan dan dokter. 
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c. Faktor Langsung 

1) Pola Konsumsi 

Pola konsumsi adalah cara seseorang atau kelompok orang 

dalam memilih makanan dan memakannya sebagai tanggapan 

terhadap pengaruh fisiologi, psikologi, budaya, dan social 

(Waryana, 2010). 

2) Penyakit Infeksi 

Beberapa penyakit infeksi yang dapat memperparah risiko 

anemia dan menurunkan kadar Hb pada ibu hamil seperti TBC, 

cacingan, dan malaria karena menyebabkan terjadinya peningkatan 

penghancuran sel darah merah dan terganggunya eritrosit. Selain itu 

cacingan dan malaria dapat mengakibatkan malnutrisi. Menurut 

Wiknjosastro (2007) mengungkapkan bahwa pada malaria fase akut 

dapat menyebabkan penurunan absorbsi zat besi, kadar haptoglobin 

yang rendah, akibat dari hemolysis intravaskuler yang akan 

menurunkan pembentukan kompleks haptoglobin hemoglobin, 

yang dikeluarkan dari sirkulasi hati, dan berakibat pada availibilitas 

besi. 
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C. Kadar Hemoglobin 

1. Definisi Kadar Hemoglobin 

Hemoglobin merupakan protein yang kaya zat besi dan diedarkan ke 

seluruh tubuh. Hemoglobin mempunyai daya gabung (afinitas) terhadap 

oksigen dan oksigen membentuk oxihemoglobin dalam sel darah merah. 

Melalui fungsi ini maka oksigen membawa dari paru – paru ke jaringan 

(Evelyn, 2009). Sebagai salah satu parameter untuk mengetahui ada atau 

tidak anemia khususnya pada ibu hamil yaitu dengan pemeriksaan Hb. 

Nilai normal Hb pada wanita hamil yaitu >11 g/dl. 

2. Fungsi Hemoglobin 

Hemoglobin dalam darah mempunyai fungsi untuk membawa O2 

dari paru – paru dan diedarkan ke seluruh tubuh serta membawa kembali 

CO2 dari seluruh sel – sel ke paru – paru untuk dikeluarkan dari tubuh. 80% 

besi tubuh berada dalam hemoglobin (Almatsier, 2001). 

Menurut Sintia (2020) dalam Almatsier (2005), hemoglobin 

berfungsi sebagai berikut  : 

a. Mengatur pertukaran antara oksigen dengan karbondioksida dalam 

jaringan tubuh 

b. Mengambil oksigen dari paru-paru kemudian dibawa ke seluruh 

jaringan-jaringan tubuh untuk dipakai sebagai bahan bakar 

c. Membawa karbondioksida dari jaringan-jaringan tubuh sebagai hasil 

metabolisme ke paru-paru untuk dibuang. 
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3. Pembentukan Hemoglobin 

Tahap penyusunan hemoglobin diawali dengan eritroblast dan terus 

berlangsung hingga tingkat normoblast dan retikulosit. Dari penyelidikan 

dengan isotope diketahui ika bagian hem dari hemoglobin yang paling 

utama disintesis dari asam asetat dan glisin. Sebagian besar sintesis ini 

berlangsung di dalam mitokondria. Langkah awal sintesis merupakan 

pembuatan senyawa pirol, berikutnya 4 senyawa pirol bersatu membentuk 

senyawa protoporfirin yang setelah itu berikatan dengan besi membentuk 

heme, akhirnya keempat molekul hem berikatan dengan satu molekul 

globulin. Satu globulin yang disintesis di dalam ribosom retikulum 

endoplasma membentuk hemoglobin (Soebroto, 2010). 

Sintesis hemoglobin diawali dari suksinil koA yang dibentuk dalam 

siklus krebs berkaitan dengan glisin yang dipengaruhi oleh enzim asam 

aminolevolinat (AAL) molekul pirol. Koenzim pada reaksi tersebut yaitu 

piridoksal fosfat (vitamin B6) yang dirangsang oleh eritropoetin, setelah itu 

4 pirol bergabung untuk membentuk protoporfirin IX yang kemudian 

bergabung dengan rantai polipeptida panjang yang disebut rantai 

hemoglobin (Soebroto, 2010). 

Penyusunan hemoglobin dalam sitoplasma berlangsung bersamaan 

dengan proses pembentukan DNA dalam inti sel. Hemoglobin merupakan 

unsur yang terpenting dalam plasma eritrosit. Molekul hemoglobin terdiri 

dari globin, portoporfirin dan besi. Globin dibentuk di sekitar ribosom 

sedangkan protoportofirin dibentuk di sekitar mitokondria, besi didapat 
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dari transferrin. Gangguan dalam pengikatan besi untuk membentuk 

hemoglobin akan menyebabkan terbentuknya eritrosit dengan sitoplasma 

yang kecil dan kurang mengandung hemoglobin. Tidak berhasilnya 

sitoplasma sel eritrosit berinti mengikat zat besi untuk pembentukan 

hemoglobin dapat diakibatkan oleh rendahnya kandungan zat besi dalam 

darah (Almatsier, Soetardjo, & Soekantri, 2011) 

4. Metode Pengukuran Hemoglobin 

Untuk mengetahui kadar hemoglobin pada ibu hamil maka 

diperlukan alat untuk mengukur kadar hemoglobin yaitu salah satunya 

portable hemoglobinometer. Portable hemoglobinometer adalah alat yang 

digunakan untuk mengukur kadar hb yang sangat praktis sehingga tidak 

membutuhkan pengaturan laboratorium, hanya memerlukan sedikit darah 

kapiler, relative mudah saat digunakan, tidak memerlukan sampel dan 

dapat mengetahui hasil kadar hemoglobin dalam hitungan detik dengan 

tampilan digital. Alat ini juga memberikan hasil yang cukup akurat, nilai 

sensitivitas 0% dan sesifitas 100%. 

a. Alat : 

1) Portable hemoglobinometer 

2) Test strip Hb 

3) Pena lancet 

4) Lancet 

5) Alkohol swab 

6) Kapas/tisu kering 
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b. Prosedur Kerja : 

1) Siapkan alat yang diperlukan. 

2) Nyalakan portable hemoglobinometer dengan cara menekan 

tombol ON. 

3) Masukkan lancet ke dalam pena lancet. 

4) Pasang strip Hb pada portable hemoglobinometer. 

5) Bersihkan ujung jari yang akan diambil darahnya dengan kapas 

alkohol, tunggu hingga kering. 

6) Tusukkan pena lancet pada ujung jari yang telah dibersihkan 

dengan alkohol. 

7) Masukkan tetesan darah ke dalam strip Hb. 

8) Tunggu sekitar 5 detik, setelah itu akan keluar hasil pemeriksaan 

pada monitor. 

 

D. Kebutuhan Zat Besi Ibu Hamil 

Zat besi dibutuhkan dalam proses pembentukan sel darah merah, 

metabolisme energy, pertumbuhan dan untuk mencegah terjadinya anemia. 

Selama kehamilan, kebutuhan zat besi meningkat dua kali lipat dibandingkan 

saat tidak hamil. 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). 
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Tambahan asupan zat besi (Fe) per hari yang dianjurkan untuk wanita 

hamil berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2019, dapat dilihat pada 

tabel 1. 

Tabel 1. Tambahan Asupan Zat Besi Per Hari yang Dianjurkan 

Masa Kehamilan Tambahan Zat Besi (mg) 

Trimester I +0 

Trimester II +9 

Trimester III +9 

(Sumber : Angka Kecukupan Gizi (AKG) 2019 bagi orang Indonesia) 

Banyaknya kandungan zat besi dalam makanan yang dapat 

dimanfaatkan oleh tubuh tergantung pada tingkat penyerapannya. Zat besi yang 

terdapat dalam makanan ada dua tipe yakni : zat besi heme yang berasal dari 

makanan hewani dan zat besi non heme yang berasal dari makanan nabati dan 

sayuran. Zat besi heme terdapat dalam makanan hewani seperti daging merah, 

daging ayam, ikan, dan hati. Zat besi non heme dapat berasal dari kacang – 

kacangan, serealia, sayuran hijau dan buah – buahan. Pada zat besi heme lebih 

mudah diserap oleh tubuh dua sampai tiga kali lebih baik daripada zat besi non 

heme. 

Penyerapan asupan zat besi dapat terganggu karena adanya inhibitor. 

Inhibitor dalam penyerapan tersebut seperti asam oksalat, tanin, kalsium, dan 

asam fitat yang akan mengikat zat besi sebelum terjadinya penyerapan oleh 

mukosa usus menjadi zat yang tidak dapat larut, sehingga mengurangi zat besi 

yang akan diserap. Berkurangnya penyerapan zat besi, disebabkan adanya 

faktor penghambat, yang akan mengurangi jumlah ferritin yang berdampak 

pada penurunan jumlah zat besi yang akan digunakan sebagai sintesa 
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hemoglobin dan sebagai pengganti hemoglobin yang rusak. Sehingga 

menyebabkan kadar hemoglobin dalam tubuh menjadi rendah (Riswanda, 

2017).
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E. Kerangka Teori 

Berdasarkan telaah pustaka yang telah diuraikan dapat dibuat kerangka teori 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Teori Anemia Ibu Hamil 

Sumber : UNICEF (1998) 

Anemia pada Ibu Hamil 

Kebutuhan gizi meningkat 

Asupan zat besi yang kurang 

Absorbsi zat besi yang kurang 

Penyakit infeksi 

Ketersediaan zat  gizi dalam 

makanan kurang. 

Kebiasaan makan yang kurang 

baik. 

Kandungan zat gizi dalam 

makanan kurang beragam. 

Terdapat zat penghambat 

(inhibitor) terhadap zat besi. 

 

 

Pendarahan kronis 

Parasit 

Yankes (ANC) 

Kurangnya pemberdayaan pada perempuan. 

Kurang pemberdayaan sumber daya masyarakat. 

Status sosial di masyarakat kurang. 

Geografis tidak menguntungkan. 

Politik, Sosial dan Ekonomi 

Penyebab 

Langsung 

Penyebab 

Mendasar 

Penyebab 

Tidak 

Langsung 

Pertumbuhan fisik 

Status gizi (LILA) 

<23,5 cm, TB 

<145 cm) 

Status fisiologis 

Status Reproduksi 

(P,A) 

Pengangguran, kurang pangan, kemiskinan 

Tingkat pendidikan rendah 

Kurang pengetahuan 
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F. Kerangka Konsep

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Konsep Penelitian 
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Kadar hemoglobin 

Anemia 
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G. Pertanyaan Penelitian 

1. Apakah asupan zat besi pada ibu hamil anemia di Desa Wukirsari, 

Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul sudah sesuai dengan kebutuhan? 

2. Bagaimanakah kadar hemoglobin pada ibu hamil anemia di Desa 

Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul? 
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