
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Masalah gizi di Indonesia masih merupakan hal yang sangat perlu 

diperhatikan oleh pemerintah maupun tenaga kesehatan. Banyak masyarakat 

Indonesia yang mengalami kekurangan gizi yang disebabkan karena faktor 

ekonomi, lingkungan, genetik, psikososial, dan lainnya. Ibu hamil dan anak-

anak merupakan populasi yang sangat rentan terkena masalah kekurangan 

gizi. Pertumbuhan dan perkembangan anak tidak hanya dipengaruhi oleh 

kondisi-kondisi setelah lahir, namun sejak pembentukannya dalam kandungan. 

Saragih et al (2007), menyatakan bahwa  gizi ibu selama hamil dan menyusui 

ikut mendukung terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak maka dari itu, 

status gizi ibu selama kehamilan mempengaruhi status gizi anak setelah lahir. 

Ibu hamil harus menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan 

sarat gizi. Hal yang perlu diperhatikan untuk gizi ibu hamil adalah asupan 

makronutrien dan mikronutrien, karena sangat penting untuk produksi enzim, 

hormon, pengaturan proses biologis,  pertumbuhan dan perkembangan janin 

dalam kandungan, fungsi imun dan sistem reproduktif (Allen & Gillespie, 

2001). Asupan mikronutrien yang dibutuhkan oleh ibu hamil antara lain, 

vitamin A, seng, asam folat, dan besi. Defisiensi besi sangat sering terjadi 

pada ibu hamil , hal ini perlu mendapat perhatian bagi ibu hamil karena besi 

sangat dibutuhkan oleh tubuh yang berguna untuk pembentukan hemoglobin 

yang berfungsi sebagai pengangkut oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh. 

Defisiensi besi berdampak pada penurunan kadar hemoglobin yang 

menyebabkan keadaan anemia pada ibu hamil dan secara tidak langsung 

berdampak pada bayi berat lahir rendah (BBLR), prematur, kematian prenatal 

dan Intra Uterine Growth Retardation (IUGR) ( Depkes, 2004). Ibu yang 

menderita anemia juga bisa menyebabkan rendahnya kadar hemoglobin bayi 

yang ia lahirkan, sehingga bayi lemah dalam perkembangan dan mengejar 

pertumbuhannya.  



Rendahnya kadar hemoglobin pada ibu hamil masih banyak ditemukan 

di negara berkembang seperti Indonesia. Menurut World Health Organization  

(WHO) (2008) kadar hemoglobin normal ibu hamil adalah 11,0 g/dL, jika 

kadar hemoglobin ibu hamil <11,0 g/dL dinyatakan anemia. Prevalensi 

anemia saat kehamilan tahun 1993-2005 mencakup 41,8% populasi penderita 

anemia di dunia, yaitu sebanyak 56 juta jiwa penduduk dunia. Di Indonesia, 

proporsi populasi anemia saat kehamilan mencakup 44,3% yaitu sebanyak 

1.950.000 jiwa. 

Kumar et al (2008), menunjukan bahwa kadar hemoglobin, besi dan 

ferritin yang rendah pada darah ibu yang anemia menunjukan adanya 

hubungan linear dengan kadar hemoglobin pada saat kehamilan. Keadaan 

defisiensi besi yang berat pada ibu telah menunjukkan dampak buruk pada 

kadar besi bayi baru lahir, dan selanjutnya mempengaruhi perkembangannya 

(Emamghorashi dan Heidari, 2004). De Pee et al (2002), menemukan sebesar 

37 % bayi berusia 3-5 bulan menderita anemia di Pulau Jawa, Indonesia. 

Menurut Elhassan et al (2010), ibu dengan anemia defisensi besi memiliki 

resiko sembilan kali lebih besar untuk melahirkan BBLR.  

Pada awal kelahiran, hampir semua sistem organ tubuh bayi prematur 

belum matang ( immature ), sehingga mereka belum dapat berfungsi dan 

beradaptasi dengan baik ( Guyton and Hall, 2008). Prematur dan BBLR pada 

minggu-minggu pertama pasca kelahiran juga mengalami defisit pertambahan 

energi, protein, mineral dan nutrisi lainnya. Defisit zat-zat tersebut dapat 

berhubungan langsung dengan postnatal growth retardation atau 

pertumbuhannya tertinggal. Prematur maupun BBLR sangat sulit untuk 

mencapai berat normal kembali seperti bayi lahir normal, tetapi juga ada yang 

bisa mengejar ketinggalannya dengan cepat ,meski sedikit ( Zachariassen et al, 

2011) sehingga dapat berdampak pada status gizi bayi selanjutnya. 

Status gizi anak adalah keadaan kesehatan anak akibat interaksi antara 

makanan dalam tubuh dengan lingkungan sekitarnya (Santoso, 1999). Hal 

yang mempengaruhi status gizi adalah pola makan. Pola makan dipengaruhi 

oleh keadaan sosioekonomi, budaya, agama, pendidikan, dan lingkungan ( 



Sulistyoningsih, 2011). Harpham et al (2005), menunjukkan bahwa tingkat 

malnutrisi di beberapa negara berkembang masih sangat tinggi. Ditemukan 

pravelensi stunting si Ethiopia sebesar 38%, dan Vietnam 16% ,sedangkan 

untuk pravelensi underweight, di India ditemukan 44% dan di Peru 14%. 

Pada usia 0-6 bulan pertambahan berat badan bayi mencapai dua kali 

lipatnya ,sedangkan untuk tinggi badannya bertambah 25 cm pada tahun 

pertama kehidupan (Arisman, 2004). Berbeda dengan bayi lahir normal, 

hampir semua bayi BBLR menunjukkan penurunan berat badan minimal pada 

hari ke-4 sampai hari ke-9, dan puncak peningkatan pertumbuhan pada 

minggu ke-7 dan minggu ke-21 ( Bertino et al, 2006 ). 

Data Puskesmas Puring tahun 2011, menunjukkan bahwa dari 338 ibu 

hamil yang memeriksakan kadar hemoglobinnya 330 orang, terdapat 148 ibu 

hamil yang mengalami anemia. Berdasarkan masalah tersebut diatas, peneliti 

tertarik dan terdorong untuk mengadakan penelitian tentang hubungan antara 

kadar hemoglobin ibu hamil dengan status anak bayi usia 0-6 bulan di wilayah 

kerja Puskesmas Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen. 

 
B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan, 

“apakah terdapat hubungan antara kadar hemoglobin ibu hamil dengan status 

gizi anak usia 0-6 bulan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Puring 

Kabupaten Kebumen?”. 

 
C. Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya 

hubungan antara kadar hemoglobin ibu hamil dengan status gizi anak usia 0-6 

bulan di wilayah kerja Puskesmas Kecamatan Puring Kabupaten Kebumen. 

 
 
 
 
 
 
 



D. Manfaat 

1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberi masukan bagi pengembangan ilmu kedokteran dan 

penelitian selanjutnya tentang kadar hemoglobin dalam mempengaruhi 

status gizi anak usia 0-6 bulan. 

2. Manfaat Praktis 

a.   Bagi Ibu Hamil 

Agar ibu hamil lebih menjaga kesehatannya dan lebih 

mempersiapkan diri sebelum dan selama kehamilan. 

b. Bagi Petugas Kesehatan 

Agar meningkatkan upaya pelayanan dan penanganan gizi ibu 

hamil terutama kadar hemoglobin, agar angka kejadian prematuritas 

diturunkan dan status gizi anak dapat ditingkatkan. 

c. Bagi Peneliti 

Memperluas wawasan dan pengetahuan tentang kesehatan 

masyarakat khususnya pengaruh kadar hemoglobin ibu saat hamil 

terhadap status gizi anak usia 0-6 bulan. 

 


