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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Anemia adalah kondisi berkurangnya sel darah merah (eritrosit) dalam 

sirkulasi darah atau massa hemoglobin sehingga tidak mampu memenuhi 

fungsinya sebagai pembawa oksigen keseluruh jaringan. (Wasdinar, 2007) 

Anaemia pada kehamilan yaitu kondisi wanita hamil bila kadar 

hemoglobin (Hb) kurang dari 10gr% yang normalnya 12-15 gr%. (Fatmawati, 

2011). Sedangkan menurut Atikah (2011), anemia pada ibu hamil adalah 

kekurangan zat besi dalam tubuh. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan WHO 40% kematian ibu 

dinegara berkembang berkaitan dengan anemia pada kehamilan dan 

kebanyakan anemia pada kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi dan 

pendarahan akut yang saling berinteraksi. Hasil persalinan pada wanita hamil 

yang menderita anemia defisiensi besi adalah 12-28% angka kematian janin, 

30% kematian perinatal, dan 7-10% angka kematian neonatal. 

Anemia secara umum merupakan salah satu masalah yang terjadi di 

Indonesia, penyebab anemia yang paling banyak terjadi karena kekurangan 

zat besi. Berdasarkan profil kesehatan tahun 2010 didapatkan data, namun 

cakupan pemberian tablet Fe kepada ibu hamil menurun dari 66,03 (tahun 

2007) menjadi 48,14% (tahun 2008) (Depkes RI, 2008). 
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Hasil survey anemia ibu hamil pada 15 kabupaten di Jawa Tengah 

pada tahun 2007 menunjukan bahwa prevalensi anemia di jawa tengah adalah 

57,7%, angka ini lebih tinggi dari angka nasional yakni 50,9%. Dimana 

anemia tertinggi terjadi di kabupaten Sukoharjo (82,4%) dan terendah di 

kabupaten Cilacap (21,9%), sedangkan kabupaten Surakarta (39,05%). 

Pemerintah melakukan program penaggulangan anemia pada ibu hamil yaitu 

dengan memberikan 90 tablet Fe kepada ibu hamil selama periode 

kehamilanya dengan tujuan menurunkan angka anemia ibu hamil (Dinas 

Kesehatan Propinsi Jateng, 2009). 

Berdasarkan catatan dan laporan di Puskesmas Sangkrah, terdapat 12 

penyakit yang sering terjadi diwilayah puskesmas sangkrah. Salah satunya 

adalah anemia pada ibu hamil presentase kasus sebanyak 15% dari tahun 

2011-2012. Dan selama 1 minggu dilakukan surve di Puskesmas Surakarta, 

maka penulis tertarik melakukan asuhan keperawatan keluarga dengan anemia 

pada ibu hamil. 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang diatas penduduk Indonesia khususnya di daerah 

jawa tengah banyak angka kematian karena anemia pada kehamilan. Maka 

penulis tertarik melakukan asuhan keperawatan keluarga Ny.S dengan 

masalah utama: Anemia Pada Ibu Hamil. Diwilayah Puskesmas Sangkrah 

Surakarta. 
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C. Tujuan Penulis 

1. Tujuan Umum 

Memberikan asuhan keperawatan pada keluarga Ny.S dengan anemia pada 

ibu hamil di desa semanggi Rt02 RwIV diwilayah kerja Puskesmas 

Sangkrah. 

2. Tujuan Khusus 

a. Melakukan pengkajian pada keluarga Ny.S dengan anemia pada ibu 

hamil. 

b. Mengidentifikasi diagnosa keperawatan pada keluarga Ny.S dengan 

anemia pada ibu hamil. 

c. Menyusun intervensi keperawatan pada keluarga Ny.S dengan anemia 

pada ibu hamil. 

d. Melakukan implementasi keperawatan pada keluarga Ny.S dengan 

anemia pada ibu hamil. 

e. Melakukan evaluasi pada keluarga Ny.S dengan anemia pada ibu 

hamil. 

D. Manfaat Karya Ilmiah 

1. Bagi pelayanan kesehatan (Puskesmas) 

Dari karya tulis ini diharapkan dapat menambah informasi bagi perawat 

mengenai cara memberikan asuhan keperawatan keluarga pada ibu hamil 

dengan anemia. 
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2. Bagi penulis 

Meningkatkan wawasan, pengetahuan dan mengaplikasikan cara 

perawatan penderita anemia pada ibu hamil. 

3. Bagi institusi pendidik 

Sebagai informasi dalam memberikan asuhan keperawatan khususnya 

dengan klien anemia pada ibu hamil dan sebagai bahan masukan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan terutama dalam bidang dokumentasi 

keperawatan keluarga. 

4. Bagi klien dan keluarga 

Dari karya tukis ilmiah ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

kepada klien dan keluarga mengenai anemia yang meliputi pengertian 

anemia pada ibu hamil, penyebab, tanda dan gejala, pencegahan, dan 

penatalaksanaan dari anemia pada ibu hamil. Di harapkan pula keluarga 

mampu merawat anggota keluarga yang sakit anemia pada ibu hamil serta 

mampu merubah sikap sehingga mampu meningkatkan status kesehatan. 

5. Bagi pembaca 

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan tentang penyakit anemia 

pada ibu hamil. 


