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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Kehamilan merupakan suatu hal yang menjadi dambaan setiap 

pasangan suami istri. Kehamilan sebagai hal yang fisiologis akan dapat 

menjadi patologis jika terdapat kelainan-kelainan yang berhubungan dengan 

kehamilan yang dapat menyebabkan kematian (Notobroto, 2003). 

Penciptaan manusia adalah mukjizat karena mengandung jutaan 

keajaiban yang menjadi keistimewaan ciptaan-Nya. Sebagaimana Allah 

berfirman dalam surat Al-Hajj:5 sebagai berikut: 
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“ Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari 

kubur), maka (ketahuilah) Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari 

tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, 

kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak 

sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam 



rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, 

kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- 

angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang 

diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya 

sampai pikun, supaya Dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya 

telah diketahuinya. dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah 

Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan 

menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah” (Al-Hajj:5). 

  

Dalam menghadapi era globalisasi, bangsa Indonesia harus 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan salah satu 

prioritas dalam Pembangunan Jangka Panjang Tahap ke II (PJPT II). Sumber 

daya manusia yang berkualitas ini sangat ditentukan oleh kualitas bayi-bayi 

yang dilahirkan. Oleh karena itu peningkatan kualitas sumber daya manusia 

harus dimulai sedini mungkin, yakni sejak janin masih berada dalam 

kandungan. 

Kondisi kesehatan seorang ibu selama kehamilan akan sangat 

mempengaruhi kualitas bayi yang dilahirkan. Namun ada kalanya kehamilan 

seorang ibu berakhir dengan kematian perinatal, kematian maternal atau 

kematian kedua-duanya. 

Status kesehatan ibu, menurut Mc Carthy dan Maine (1992) 

merupakan faktor penting dalam terjadinya kematian ibu. Penyakit atau gizi 

yang buruk merupakan faktor yang dapat mempengaruhi status kesehatan 

ibu. Rao (1975) melaporkan bahwa salah satu sebab kematian obstetrik tidak 

langsung pada kasus kematian ibu adalah anemia. Grant (1992) menyatakan 

bahwa anemia merupakan salah satu sebab kematian ibu, demikian juga 

WHO (1994) menyatakan bahwa anemia merupakan sebab penting dari 

kematian ibu. Penelitian Chi, dkk (1981) menunjukkan bahwa angka 

kematian ibu adalah 70% untuk ibu-ibu yang anemia dan 19,7% untuk 



mereka yang non anemia. kematian ibu 15%-20% secara langsung atau tidak 

langsung berhubungan dengan anemia. Anemia pada kehamilan juga 

berhubungan dengan meningkatnya kesakitan ibu (Amiruddin; Wahyuddin, 

2007). 

  Prevalensi anemia pada wanita hamil di Indonesia berkisar 20%-80%, 

tetapi pada umumnya banyak penelitian yang menunjukkan prevalensi 

anemia pada wanita hamil yang lebih besar dari 50%. Juga banyak 

dilaporkan bahwa prevalensi anemia pada trimester III berkisar 50%-79%. 

Affandi menyebutkan bahwa anemia kehamilan di Indonesia berdasarkan 

data Departemen Kesehatan tahun 1990 adalah 60%. WHO (World Health 

Organitation) melaporkan bahwa prevalensi anemia pada kehamilan secara 

global 55% dimana secara bermakna tinggi pada trimester III dibandingkan 

dengan trimester I dan II kehamilan (Amiruddin;Wahyuddin,2007).    

  Anemia selama kehamilan sering menjadi penyebab persalinan 

premature (Rohde, 1979). Menurut Klebanoff dkk. (1991) meneliti hampir 

27.000 wanita dan menemukan peningkatan ringan risiko kelahiran preterm 

pada anemia midtrimester. Pada persalinan prematur, janin dilahirkan pada 

umur kehamilan 28-36 minggu, ini menimbulkan risiko bahwa semua organ 

tubuh janin belum cukup sempurna untuk menjalankan tugasnya dalam 

kehidupan di luar rahim. Akibatnya bayi prematur sering mengalami 

kesukaran dalam adaptasi bahkan dapat menimbulkan kematian (Profitasari 

dkk,2006). 

Prevalensi anemia yang tinggi dapat membawa akibat negatif seperti: 

1) gangguan dan hambatan pada pertumbuhan, baik sel tubuh  maupun sel 

otak,  2) Kekurangan Hb dalam darah mengakibatkan kurangnya oksigen  

yang dibawa/ditransfer ke sel tubuh maupun ke otak. Pada ibu hamil dapat 

mengakibatkan efek buruk pada ibu itu sendiri maupun pada bayi yang 

dilahirkan. Studi di Kualalumpur memperlihatkan terjadinya 20 % kelahiran 

prematur bagi ibu yang tingkat kadar hemoglobinnya di bawah 6,5gr/dl. Studi 



lain menunjukkan bahwa risiko kejadian BBLR, kelahiran prematur dan 

kematian perinatal  meningkat pada wanita hamil dengan kadar hemoglobin 

kurang dari 10,4 gr/dl (Amiruddin;Wahyuddin, 2007).  

 Prematuritas dapat menimbulkan gangguan pada bayi baru lahir 

antara lain berupa berat bayi lahir rendah, mudah infeksi dan asfiksia 

neonatorum. Jadi selain menyebabkan kematian bayi yang mengalami 

prematuritas juga dapat mengakibatkan kualitas bayi yang dilahirkan kurang 

baik dan dapat menyebabkan pertumbuhan fisik dan perkembangan 

mentalnya tidak optimal (mochtar, 1998). 

Scanloon dkk.(2000) mempelajari hubungan antara hemoglobin Ibu 

dan bayi preterm atau dengan hambatan pertumbuhan pada 173.031 

kehamilan. Hemoglobin yang rendah (< 3 SD) pada gestasi 12 minggu yang 

menyebabkan resiko 1,7 kali lipat untuk kelahiran  preterm, sedangkan 

hemoglobin yang tinggi (> 3 SD) pada gestasi 12 sampai 18 minggu 

memperlihatkan peningkatan 1,3 sampai 1,8 kali lipat untuk hambatan 

pertumbuhan janin (Suheimi,2007). 

Menurut Early (1997) gambaran hubungan anemia pada ibu hamil 

dengan prematuritas di RSUD DR.Sardjito yaitu dari 168 ibu hamil yang 

menderita anemia, ada 19 bayi yang dilahirkan dalam keadaan prematuritas 

dan 149 bayi yang tidak mengalami prematuritas. Sementara ibu hamil yang 

tidak anemia sebanyak 829 orang, diantaranya 33 ibu hamil melahirkan bayi 

dalam keadaan prematuritas dan 796 orang melahirkan bayi tidak prematur.  

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian untuk 

mengetahui hubungan anemia ibu hamil dengan angka kejadian 

prematuritas. 

B. Rumusan Masalah 

 

Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini ialah: Apakah anemia 

pada ibu hamil mempunyai hubungan dengan angka kejadian prematuritas. 



 

C. Tujuan Penelitian 

 

1. Tujuan Umum 

Dianalisis hubungan anemia pada ibu hamil dengan angka kejadian 

prematuritas di RSUD Sragen. 

2. Tujuan Khusus  

a. Diketahuinya angka kejadian ibu hamil yang menderita anemia kehamilan 

b. Diketahuinya angka kejadian prematuritas di RSUD Sragen akibat anemia 

kehamilan 

c. Diketahuinya hubungan anemia pada ibu hamil dengan angka kejadian 

prematuritas 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

1. Manfaat Praktis 

Memberikan masukan kepada peneliti maupun para klinisi dalam 

upaya meningkatkan pelayanan dan penanganan anemia pada ibu hamil, 

agar angka kejadian anemia pada ibu hamil dan prematuritas dapat 

diturunkan dan kesehatan ibu dan anak dapat ditingkatkan. 

2. Manfaat Keilmuan 

Menambah khasanah ilmu pengetahuan serta menjadi salah satu 

bacaan yang bermanfaat. 

3. Manfaat Bagi Peneliti 

Memperluas wawasan dan pengetahuan tentang kesehatan 

masyarakat khususnya masalah pengaruh anemia pada ibu hamil. 

4. Manfaat bagi Rumah Sakit 

Sebagai bahan masukan dan informasi untuk meningkatkan kualitas 

dan mutu pelayanan kebidanan guna menekan angka kejadian prematuritas. 




