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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anemia defisiensi besi merupakan masalah umum dan luas dalam 

bidang gangguan gizi di dunia. Kekurangan zat besi bukan satu-satunya 

penyebab anemia. Secara umum penyebab anemia yang terjadi di masyarakat 

adalah kekurangan zat besi. Prevalensi anemia defisiensi besi masih tergolong 

tinggi sekitar dua miliar atau 30% lebih dari populasi manusia di dunia. 

Prevalensi ini terdiri dari anak-anak, wanita menyusui, wanita usia subur, dan 

wanita hamil di negara-negara berkembang termasuk Indonesia (WHO, 2011).  

Wanita hamil merupakan salah satu kelompok yang rentan masalah 

gizi terutama anemia defisiensi besi. Wanita hamil berisiko tinggi mengalami 

anemia defisiensi besi karena kebutuhan zat besi meningkat secara signifikan 

selama kehamilan. Pada masa kehamilan zat besi yang dibutuhkan oleh tubuh 

lebih banyak dibandingkan saat tidak hamil menginjak triwulan kedua sampai 

dengan triwulan ketiga. Pada triwulan pertama kehamilan, kebutuhan zat besi 

lebih rendah disebabkan jumlah zat besi yang ditransfer ke janin masih rendah 

(Waryana, 2010).  

Berdasarkan hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT), 

prevalensi anemia defisiensi besi pada ibu hamil sebesar 63,5% tahun 1995, 

turun menjadi 40,1%  pada tahun 2001, dan pada tahun 2007 turun menjadi 

24,5% (Riskesdas, 2007). Angka anemia defisiensi besi ibu hamil di Indonesia 

masih tergolong tinggi walaupun terjadi penurunan pada tahun 2007. Keadaan 

ini mengindikasikan bahwa anemia defisiensi besi menjadi masalah kesehatan 

masyarakat (Depkes, 2010).  

Kekurangan zat besi akan berisiko pada janin dan ibu hamil sendiri.  

Janin akan mengalami gangguan atau hambatan pada pertumbuhan, baik sel 

tubuh maupun sel otak. Selain itu, mengakibatkan kematian pada janin dalam 

kandungan, abortus, cacat bawaan, dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) 
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(Waryana, 2010). Pada ibu hamil, anemia defisiensi besi yang berat dapat 

menyebabkan kematian (Basari, 2007). 

Anemia defisiensi besi menyebabkan turunnya daya tahan tubuh dan 

membuat penderita rentan terhadap penyakit. Kekurangan zat besi pada 

kehamilan memiliki konsekuensi negatif bagi bayi yaitu terjadi gangguan 

perkembangan kognitif bayi serta meningkatkan morbiditas dan mortalitas ibu 

(Diaro, 2006). 

Upaya pemerintah dalam mengatasi anemia defisiensi besi ibu hamil 

yaitu terfokus pada pemberian tablet tambahan darah (Fe) pada ibu hamil.  

Departemen Kesehatan masih terus melaksanakan progam penanggulangan 

anemia defisiensi besi pada ibu hamil dengan membagikan tablet besi atau 

tablet tambah darah kepada ibu hamil sebanyak satu tablet setiap satu hari 

berturut-turut selama 90 hari selama masa kehamilan (Depkes RI, 2010). 

Tablet besi selama kehamilan telah direkomendasikan untuk wanita di negara 

berkembang karena biasanya tidak ada perubahan mendasar yang terjadi 

dalam komposisi diet (Habib dkk, 2009). Program penanggulangan anemia 

melalui pemberian tablet besi pada ibu hamil telah dilaksanakan sejak tahun 

1975 tetapi kenyataannya prevalensi anemia defisiensi ibu hamil di Indonesia 

masih tinggi (Hadi, 2001).  

Salah satu faktor yang menyebabkan masih tingginya anemia 

defisiensi besi pada ibu hamil adalah rendahnya kepatuhan ibu hamil dalam 

mengkonsumsi tablet besi. Sebanyak 74,16% ibu hamil dinyatakan tidak patuh 

dalam mengkonsumsi tablet besi dengan responden sebanyak 89 ibu hamil 

(Indreswari, 2008). Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan ibu 

hamil dalam mengkonsumsi tablet besi antara lain pengetahuan, sikap, dan 

efek samping dari tablet besi yang diminumnya. Faktor yang sering 

dikemukakan oleh ibu hamil ialah pernyataan “lupa” untuk meminum tablet 

besi (Purwaningsih dkk, 2006).  

Tingkat pengetahuan ibu hamil yang rendah akan mempengaruhi 

bagaimana ibu hamil menjaga kehamilannya. Hasil penelitian Mulyati dkk 

(2007) melaporkan bahwa 54,17% ibu hamil memiliki pengetahuan baik 
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tentang anemia dan 44,83% memiliki pengetahuan yang kurang tentang 

anemia. Ibu hamil yang memiliki pengetahuan kurang terdapat 75% yang 

menderita anemia. Pengetahuan kurang memiliki risiko 1,45 kali lebih besar 

untuk menderita anemia dalam kehamilan dibandingkan dengan ibu hamil 

yang berpengetahuan baik. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Puskesmas Karangdowo, 

terdapat 19 desa yang berada di wilayah kerja Puskesmas Karangdowo, 

Klaten. Mayoritas ibu hamil yang berdomisili di wilayah kerja puskesmas 

memeriksakan kandungannya di Puskesmas Karangdowo. Pada bulan Juni 

2011, lebih dari 170 ibu hamil yang usia kehamilannya masuk trimester kedua 

daan trimester ketiga yang memeriksakan kandungannya di puskesmas. Semua 

Ibu hamil akan mendapatkan tablet besi sebanyak 90 tablet pada masa 

kehamilan di usia kehamilan lebih dari 18 minggu pada saat memeriksakan 

kehamilannya. 

Masalah yang sering muncul dalam upaya pencegahan anemia pada 

ibu hamil dengan pemberian tablet besi antara lain ketidakpatuhan 

mengkonsumsi tablet besi.  Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji 

lebih lanjut mengenai hubungan pengetahuan ibu hamil tentang defisiensi besi 

dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet besi di Puskesmas Karangdowo 

Klaten.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan 

masalah penelitian sebagai berikut: “Apakah ada hubungan pengetahuan ibu 

hamil tentang anemia defisiensi besi dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet 

besi di Puskesmas Karangdowo Klaten?” 

 

C. Tujuan Pe nelitian 

Untuk mengetahui hubungan pengetahuan ibu hamil tentang anemia 

defisiensi besi dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet besi di Puskesmas 

Karangdowo Klaten. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan, terutama terkait dengan faktor-faktor yang berhubungan 

dengan anemia defisiensi besi pada ibu hamil dan lebih khusus adalah 

ketidakpatuhan dalam mengkonsumsi tablet besi.  

2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan informasi kepada 

petugas kesehatan dalam rangka penanggulangan anemia ibu hamil.  

b.  Bagi masyarakat, penelitian ini dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan tentang risiko anemia sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kesadaran dalam upaya pencegahan dan pengendalian 

masalah anemia oleh masyarakat terutama ibu hamil yang menjalani 

penanganan anemia dalam kehamilan. 

c. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk belajar 

berpikir kritis dalam mengembangkan ilmu pengetahuan serta 

mengaplikasikan teori-teori yang dipelajari di bangku kuliah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


