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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Anemia merupakan suatu keadaan ketika jumlah sel darah merah atau hemoglobin dalam darah tidak mencukupi untuk kebutuhan fisiologis tubuh (Riskesdas, 2013). Salah satu faktor penyebab anemia gizi karena kurangnya asupan zat besi pada makanan yang dikonsumsi setiap hari yang ditandai dengan kadar hemoglobin (Hb) di bawah normal. Pada ibu hamil anemia akan meningkatkan risiko melahirkan bayi dengan berat lahir rendah, keguguran, lahir sebelum waktunya, risiko perdarahan sebelum dan/atau pada saat persalinan yang dapat menyebabkan kematian ibu dan bayinya. Pada bayi dalam kandungan dapat mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan, tidak dapat mencapai tinggi optimal dan anak menjadi kurang cerdas (Permenkes No.88 tahun 2014). Kekurangan zat besi dapat menimbulkan gangguan atau hambatan pada pertumbuhan janin baik sel tubuh maupun sel otak. Anemia gizi dapat mengakibatkan kematian janin di dalam kandungan, abortus, cacat bawaan, BBLR, anemia pada bayi yang dilahirkan, hal ini menyebabkan morbiditas dan mortalitas ibu dan kematian perinatal secara bermakna lebih tinggi. Pada ibu hamil yang menderita anemia berat dapat meningkatkan resiko morbiditas maupun mortalitas pada ibu dan bayi, kemungkinan melahirkan bayi BBLR dan premature juga lebih besar (Waryana, 2010).i 1 
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Dinas Kesehatan telah melaksanakan program penanggulangan anemia melalui puskesmas dengan memberikan tablet besi kepada semua ibu hamil yang melakukan pemeriksaan kehamilan. Jumlah tablet besi yang dikonsumsi ibu hamil adalah minimal 90 tablet selama kehamilan. Walaupun program suplementasi tablet tambah darah (Fe) telah dijalankan tapi upaya tersebut belum optimal karena masih banyak ditemukan kejadian anemia pada ibu hamil. Program penanggulangan anemia defisiensi besi pada ibu hamil dengan pemberian tablet besi atau tablet tambah darah sebanyak satu tablet setiap hari berturut-turut selama 90 hari selama masa kehamilan. Suplementasi harus diberikan pada trimester II dan III, saat efisiensi absorpsi meningkat dan risiko terjadinya mual muntah berkurang. Diharapkan ibu hamil pada kehamilan trimester III sudah mengonsumsi 90 tablet besi yang didapatkannya (Ani, 2013). Pemberian TTD sebagai salah satu upaya penting dalam pencegahan dan penanggulangan anemia yang merupakan cara yang efektif karena dapat mencegah dan menanggulangi anemia akibat kekurangan zat besi dan atau asam folat. Tablet Tambah Darah merupakan tablet yang diberikan kepada wanita usia subur dan ibu hamil. Bagi wanita usia subur diberikan sebanyak 1 (satu) kali seminggu dan 1 (satu) kali sehari selama haid dan untuk ibu hamil diberikan setiap hari selama masa kehamilannya atau minimal 90 (sembilan puluh) tablet (Permenkes No.88 tahun 2014). Kepatuhan dalam mengonsumsi tablet besi merupakan salah satu cara efektif dalam upaya meningkatkan kadar hemoglobin ibu hamil di samping asupan makanan. Namun, dalam kenyataannya ditemukan ketidakpatuhan ibu 
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hamil terhadap pengobatan, karena tidak semua ibu hamil mengonsumsi tablet besi yang mereka dapatkan secara teratur. Persepsi ibu hamil bahwa tablet besi dikonsumsi hanya bila sakit atau merasa sakit merupakan salah satu faktor penyebab ketidakpatuhan ibu hamil mengonsumsi tablet besi sesuai anjuran. Ketidakpatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet besi menjadi salah satu penyebab angka kejadian anemia masih tetap tinggi (Pertiwi, 2016).  Riskesdas (2013) menyebutkan anemia terjadi pada 37,1% ibu hamil di Indonesia, dimana 36,4% ibu hamil di perkotaan dan 37,8% ibu hamil di perdesaan. Untuk mencegah anemia setiap ibu hamil diharapkan mendapatkan TTD minimal 90 tablet selama kehamilan. Hasil Penilaian Status Gizi (PSG) pada tahun 2016 menyebutkan bahwa hanya 40,2% ibu hamil yang mendapatkan TTD minimal 90 tablet lebih rendah dari target nasional tahun 2016 yaitu sebesar 85%.  Kejadian anemia ibu hamil di kota Yogyakarta tahun 2014 adalah 28,10% mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2013 yaitu 24,18%. Cakupan Fe di tahun 2013 adalah 77,07%, sedangkan di tahun 2014 adalah 82,81%. (Dinas Kesehatan Yogyakarta, 2014). Di kabupaten Sleman kejadian anemia tahun 2016 berada pada angka 9,37%, mengalami penurunan dibandingkan angka kejadian anemia tahun 2015 yaitu 9,54%. Cakupan tablet tambah darah (TTD) pada ibu hamil di tahun 2016 adalah 95,17%, mengalami kenaikan dibandingkan di tahun 2015 yaitu sebesar 95,14% (Dinas Kesehatan Sleman, 2016). Berdasarkan hasil survei pendahuluan didapatkan data bahwa Puskesmas Ngemplak II termasuk puskesmas dengan anemia ibu hamil tertinggi ke dua setelah puskesmas Prambanan yaitu sebesar 17,15%. Prevalensi anemia di 
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puskesmas Ngemplak II jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2015 sebesar 1,74%.  Berdasarkan hal tersebut di atas maka penelitian ini ditujukan untuk mengetahui tentang gambaran kepatuhan konsumsi tablet tambah darah dan status anemia pada ibu hamil di puskesmas Ngemplak II Sleman.  
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat diambil rumusan masalah: 1. Bagaimana gambaran kepatuhan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) dan status anemia pada ibu hamil di puskesmas Ngemplak II Sleman?  
C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum Diketahuinya gambaran kepatuhan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) dan status anemia pada ibu hamil di puskesmas Ngemplak II Sleman. 
2. Tujuan khusus a. Diketahuinya kepatuhan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) pada ibu hamil di puskesmas Ngemplak II Sleman b. Diketahuinya status anemia pada ibu hamil di puskesmas Ngemplak II Sleman c. Diketahuinya gambaran kepatuhan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) dan status anemia pada ibu hamil di puskesmas Ngemplak II Sleman.  
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D. Ruang Lingkup Penelitian ini termasuk dalam lingkup bidang Gizi Masyarakat.  
E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan sumber informasi yag dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dasar bagi penelitian selanjutnya tentang faktor yang berhubungan dengan konsumsi TTD pada ibu hamil. b. Bagi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi sumber  pustaka mengenai pengetahuan dalam mengkonsumsi TTD pada masa kehamilan. 
2. Manfaat Praktis a. Bagi masyarakat Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam mengkonsumsi TTD.  b. Bagi puskesmas Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi puskesmas untuk membuat program yang dapat menurunkan prevalensi anemia.  
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F. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran literatur, ada penelitian dengan judul yang hampir sama dengan penelitian ini, yaitu : 1. ARUM DYAH RATNASARI. 2017. “Hubungan antara kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet Fe, protein, dan vitamin C dengan kejadian anemia di puskesmas Kalasan”. Penelitian ini menggunakan desain penelitian cross sectional. Penelitian ini dilakukan di puskesmas kalasan pada bulan September sampai dengan November 2016. Sampel adalah ibu hamil trimester III yang berjumlah 41 orang yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Sampel diambil dengan cara systematic random 

sampling. Data yang dikumpulkan meliputi kepatuhan ibu mengkonsumsi tablet Fe, asupan Fe, protein, vitamin C dan status anemia. Data yang didapatkan  di uji statistik yang digunakan dalam analisis bivariat adalah uji chi square. Setelah dianalisis didapatkan hasil adanya hubungan kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia, ada hubungan asupan protein dengan kejadian anemia, dan ada hubungan asupan vitamin C dengan kejadian anemia. 2. INTAN PERTIWI. 2016. “Gambaran Kepatuhan Ibu Hamil Mengkonsumsi Tablet Besi di Puskesmas Godean II, Sleman, Yogyakarta”. Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional dengan pendekatan cross sectional. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling. Analisis yang digunakan adalah analisis univariat yang disajikan dalam bentuk teks dan tabel. Data yang 
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dicari berupa data umur kehamilan, umur, paritas, pendidikan dan pekerjaan. Berdasarkan karakteristik ibu hamil yaitu umur kehamilan, umur, paritas, pendidikan dan pekerjaan menunjukkan kepatuhan yang berbeda-beda.                                                             


