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    BAB I 

        PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Anemia pada kehamilan adalah anemia karena kekurangan zat besi, jenis 

anemia yang pengobatannya relatif mudah, bahkan murah. Anemia pada 

kehamilan merupakan masalah nasional karena mencerminkan nilai 

kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan pengaruhnya sangat besar terhadap 

kualitas sumber daya manusia. Anemia pada ibu hamil disebut “potential danger 

to mother and child” (potensial membahayakan dari ibu dan anak), karena itulah 

anemia memerlukan perhatian serius dari semua pihak yang terkait dalam 

pelayanan kesehatan pada lini terdepan (Manuaba, 1998). 

Anemia merupakan masalah kesehatan lain yang paling banyak 

ditemukan pada BUMIL. Kurang lebih 50% atau 1 diantara 2 ibu hamil di 

Indonesia menderita anemia yang sebagian besar karena kekurangan zat besi. 

Di beberapa daerah tertentu seperti NTT dan Papua, prevalensi anemia ibu hamil 

justru mencapai lebih dan 80% (Hadi, 2005). 

Kriteria orang terkena anemia apabila hemoglobin (Hb) dalam darah 

kurang dari 13 g% untuk pria dan untuk wanita kurang dari 12 g%. Sedangkan 

anemia untuk anak usia 6 bulan - 5 tahun, kandungan Hb dalam darah kurang 

dari 11 g%. Anak usia 6-14 tahun kandungan Hb kurang dari 12 g% (Depkes, 

2004). 

Menurut WHO, kadar Hb wanita hamil dibagi menjadi 3 kategori : 

a. Normal : 11 g/dl atau lebih, 

b. Anemia ringan : 8 - < 11 g/dl, dan 

c. Anemia berat : < 8 g/dl.     

Anemia pada ibu hamil dapat menganggu pertumbuhan janin dalam 

kandungan. Ibu hamil dengan anemia bisa melahirkan bayi prematur dan bayi 

BBLR. Sedang pada anak sekolah bisa mempengaruhi fungsi kognitif seperti 

konsentrasi belajar dan kemampuan akademik menjadi rendah (Suartika, 1999). 

Disebutkan dalam Al Qur’an surat ‘Abasa:24 yang artinya:  

“Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya”. 

Wanita memerlukan zat besi lebih tinggi dari laki-laki karena terjadi 

menstruasi dengan perdarahan sebesar 50 sampai 80 cc setiap bulan dan 



 
 

 

kehilangan zat besi sebesar 30 sampai 40 mgr. Disamping itu kehamilan 

memerlukan tambahan zat besi untuk meningkatkan jumlah sel darah merah dan 

membentuk sel darah merah janin dan plasenta. Makin sering seorang wanita 

mengalami kehamilan dan melahirkan akan makin banyak kehilangan zat besi 

dan menjadi makin anemis (Manuaba, 1998). 

Keperluan akan besi bertambah dalam kehamilan, terutama dalam 

trimester terakhir. Apabila masuknya besi tidak ditambah dalam kehamilan, maka 

mudah terjadi anemia defisiensi besi, lebih-lebih pada kehamilan kembar. Lagi 

pula di daerah khatulistiwa besi lebih banyak keluar melalui kulit. Masuknya besi 

setiap hari yang dianjurkan tidak sama untuk berbagai negeri. Untuk wanita tidak 

hamil, hamil, dan menyusui dianjurkan di Amerika Serikat masing-masing 12 mg, 

15 mg, dan 15 mg; di Indonesia masing-masing 12 mg, 17 mg, dan 17 mg 

(Hudono, 2007).  

Jika persediaan cadangan Fe minimal, maka setiap kehamilan akan 

menguras persediaan Fe tubuh dan akhirnya menimbulkan anemia pada 

kehamilan berikutnya. Pada kehamilan,  relatif terjadi anemia karena darah ibu 

hamil mengalami hemodilusi (pengenceran) dengan peningkatan volume 30% 

sampai 40% yang puncaknya pada kehamilan 32 sampai 34 minggu. Jumlah 

peningkatan sel darah 18% sampai 30% , dan hemoglobin sekitar 19%. Bila 

hemoglobin ibu sebelum hamil sekitar 11 gr% maka dengan terjadinya 

hemodilusi akan mengakibatkan anemia hamil fisiologi dan Hb ibu akan menjadi 

9,5 sampai 10 gr% (Manuaba, 1998).   

Tingginya angka kurang gizi pada ibu hamil ini mempunyai kontribusi 

terhadap tingginya angka BBLR di Indonesia yang diperkirakan mencapai 

350.000 bayi setiap tahunnya (Depkes, 2004). 

Bayi berat badan lahir rendah adalah bayi yang lahir dengan berat badan 

kurang dari 2500 gram. Penyebab terjadinya BBLR bisa karena ibu hamil 

anemia, kurang suply gizi waktu dalam kandungan, ataupun lahir kurang bulan.  

Bayi yang lahir dengan berat badan rendah perlu penanganan yang serius, 

karena pada kondisi tersebut bayi mudah sekali mengalami hipotermi yang 

biasanya akan menjadi penyebab kematian. Persentase bayi dengan berat 

badan lahir rendah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2005 sebesar 1,74% naik 

sedikit dibandingkan dengan persentase tahun 2004 yang sebesar 1,54%. 



 
 

 

Sedangkan di Sragen, pada tahun 2003, jumlah bayi dengan BBLR yaitu sekitar 

311 (2,06%), (Dinkes Jateng, 2005).        

Bayi lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan salah satu 

faktor risiko yang mempunyai kontribusi terhadap kematian bayi khususnya pada 

masa perinatal. Selain itu bayi BBLR dapat mengalami gangguan mental dan 

fisik pada usia tumbuh kembang selanjutnya sehingga membutuhkan biaya 

perawatan yang tinggi (Setyowati, 2004). 

 

B. Rumusan Masalah 

Apakah terdapat hubungan antara anemia ibu hamil dengan angka 

terjadinya berat bayi lahir rendah ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui hubungan antara anemia ibu 

hamil dengan angka terjadinya berat bayi lahir rendah. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan yang 

dapat menambah wawasan khususnya faktor penyebab kejadian BBLR. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi segenap 

penentu kebijakan dan instansi terkait untuk memprioritaskan program 

kesehatan dalam upaya menurunkan angka kejadian BBLR. 

 

 

 

 

 
 

 

 




