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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

 

Gangguan akibat kekurangan yodium (GAKY) merupakan salah 

satu masalah gizi yang ada di Indonesia. Data Riskesdas 2013 

menunjukan proporsi nilai ekskresi yodium urin (EYU) defisit ( <100 

Lg / ) tertinggi dialami oleh ibu hamil dengan proporsi 24,3 diatas ibu 

menyusui, wanita usia subur (WUS) dan anak umur 6-12 tahun. Ibu hamil 

mempunyai resiko GAKY yang lebih serius karena GAKY bukan hanya 

berdampak  pada sang ibu tapi juga pada janin yang dikandungnya. 

Berat badan lahir bayi merupakan hasil  interaksi dari banyak 

faktor melalui suatu proses yang terjadi selama bayi berada di dalam 

kandungan (Suparyanto, 2012). Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

berat badan lahir bayi adalah faktor eksternal  dan internal. Faktor 

eksternal  antara lain kebersihan dan kesehatan lingkungan serta sosial 

ekonomi, sedangkan faktor internal  antara lain  usia ibu hamil, jarak 

kelahiran, paritas, kadar hemoglobin (Hb), status gizi ibu hamil dan 

penyakit saat kehamilan (Suparyanto, 2012). Apabila status gizi ibu disaat 

hamil ini kurang, bisa mempengaruhi berat badan dari bayi yang nantinya  

akan dilahirkan. Status gizi ibu disaat hamil selain dipengaruhi oleh zat 

gizi makro juga dipengaruhi oleh zat gizi mikro seperti zat besi dan 

yodium (Gibney, et al., 2008). 

Dampak akibat kekurangan yodium pada wanita hamil dapat 

menimbulkan abortus, sedangkan pada fetus dapat terjadi lahir mati, 
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anomali kongenital, resiko kematian perinatal dan bayi yang meningkat, 

terjadinya kretin neurologik, kretin miksedema dan defek psikomotor. 

Dampak ini menyebabkan gangguan tumbuh kembang manusia sejak 

awal dalam perkembangan fisik maupun mental. Masa yang paling peka 

adalah masa pertumbuhan susunan syaraf, masa pertumbuhan somatik, 

dan masa pertumbuhan linier yang terjadi pada masa kehamilan seorang 

wanita (Soeharyono dkk, 2001). 

Akibat kekurangan yodium yang terjadi pada masa kehamilan 

akan menyebabkan penurunan zat antibodi sebesar 5-10% dan 

meningkatkan risiko kematian bayi atau abortus (Mannisto et al., 2011). 

Yodium adalah trace elemen yang harus tersedia dalam tubuh guna 

pembentukan hormone tiroid. Salah satu indikator penentuan kadar 

yodium adalah melalui pemeriksaan kadar yodium urin. Pengeluaran 

yodium sehari-hari melalui urin lebih dari 90 % sehingga kadar yodium 

urin dapat merefleksikan asupan yodium seseorang (Rachmawati, 2006). 

Hormon tiroid penting bagi tumbuh kembang semua organ dan sistem 

tubuh, termasuk bagi perkembangan otak yang normal selama masa fetal 

dan awal-awal kehidupan post-natal. Bila terjadi defisiensi semasa hamil, 

pengaruhnya terhadap fetus sangat merugikan karena dapat berisiko 

abortus dan terganggunya perkembangan otak yang bersifat irreversible 

(Hartono, 2002). Pada wanita hamil dengan hipotiroid di ketahui 

berhubungan dengan penyakit yang menyerang kekebalan tubuh, 

komplikasi kehamilan seperti preeklamsi, melahirkan bayi dengan berat 

badan rendah, keguguran, meningkatkan resiko perdarahan dan 

kematian bayi (Smallridge, 2001).  Selain asupan yodium yang cukup, 
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kebutuhan zat besi selama kehamilan juga sangat penting. Defisiensi zat 

besi akan berkaitan dengan fungsi reproduktif yang buruk, proporsi 

kematian yang cukup tinggi (10-20% dari total kematian), kejadian berat 

badan lahir rendah (berat bayi <2,5 kg pada saat lahir) yang tinggi dan 

malnutrisi intrauteri (Gibney,et al., 2008). 

Pada ibu hamil dengan anemia gizi terjadi gangguan penyaluran 

oksigen dan zat makanan dari ibu ke plasenta dan janin, yang dapat 

mempengaruhi fungsi plasenta. Fungsi plasenta yang menurun dapat 

memberi akibat gangguan tumbuh kembang janin. Anemia pada ibu hamil 

dapat mengakibatkan gangguan tumbuh kembang janin, abortus, partus 

lama, sepsis puerperalis, kematian ibu dan janin (Cunningham et al., 

2005; Wiknjosastro, 2005), meningkatkan resiko berat berat badan lahir 

rendah (Karasahin et al., 2006; Simanjuntak, 2008), asfiksia neonatorum 

(Budwiningtjastuti dkk, 2005) dan prematuritas (Karasahin et al., 2006). 

Hal ini disebabkan karena kurangnya suplai nutrisi dan oksigen pada 

plasenta yang akan berpengaruh pada fungsi plasenta terhadap janin. 

Turunnya kadar hemoglobin pada ibu hamil akan menambah resiko 

mendapatkan bayi dengan berat badan lahir rendah (Depkes RI, 2002). 

Hasil penelitian Jumirah dkk(1999), menunjukkan bahwa ada hubungan 

antara kadar hemoglobin ibu hamil dengan berat badan lahir, dimana 

semakin tinggi kadar hemoglobin ibu hamil semakin tinggi berat bayi yang 

dilahirkan. Untuk mengetahui seorang wanita hamil mengalami defisiensi 

zat besi dilakukan pemeriksaan hemoglobin (Hb) pada sampel darah, 

sedangkan untuk mengetahui terjadinya defisiensi yodium menurut  

WHO/UNICEF/ICCIDD menggunakan sekresi iodium dalam urine, ukuran 
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kelenjar tiroid, kadar TSH dan tioglobulin, kretinisme,dan kadar T3 serta 

kadar T4 (Gibney,et al., 2008). 

 Penelitian ini dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa 

berdasarkan data surveilens GAKY Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali  

tahun 2012, rata-rata cakupan kadar yodium urin dengan kategori kurang 

sebanyak 34,12%, sedangkan Puskesmas yang memiliki persentase 

kadar yodium urin defisit tertinggi adalah Puskesmas  Musuk I sebanyak 

63,33 % . 

Berdasarkan latar belakang tersebut, akan dilakukan penelitian 

tentang hubungan kadar yodium urin dan kadar hemoglobin ibu hamil 

dengan berat badan lahir bayi di wilayah kerja Puskesmas Musuk I 

Kabupaten Boyolali. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah yang akan 

dikaji dalam penelitian ini adalah “ Apakah ada hubungan kadar yodium 

urin dan kadar hemoglobin ibu hamil dengan berat badan lahir bayi di 

wilayah kerja Puskesmas Musuk I Kabupaten Boyolali. 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan kadar yodium urin dan kadar hemoglobin ibu 

hamil dengan barat badan lahir bayi di wilayah kerja Puskesmas 

Musuk I Kabupaten Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 
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a. Mendeskripsikan kadar yodium urin  Ibu hamil di wilayah kerja 

Puskesmas Musuk I Kabupaten Boyolali. 

b. Mendeskripsikan kadar hemoglobin Ibu hamil di wilayah kerja 

Puskesmas Musuk I Kabupaten Boyolali. 

c. Mendeskripsikan berat badan lahir bayi di wilayah kerja 

Puskesmas Musuk I Kabupaten Boyolali. 

d. Menganalisis hubungan  kadar yodium urin Ibu hamil dengan 

berat badan lahir bayi di wilayah kerja Puskesmas Musuk I 

Kabupaten Boyolali. 

e. Menganalisis hubungan  kadar hemoglobin ibu hamil dengan berat 

badan lahir bayi di wilayah kerja Puskesmas Musuk I Kabupaten 

Boyolali. 

f. Menginternalisasi nilai-nilai keIslaman dari kegiatan penelitian 

 

D. Manfaat Penelitian. 

1. Puskesmas Musuk I 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan 

masukan sebagai bahan penyusunan kebijakan dalam program 

perbaikan gizi khususnya GAKY dan anemia pada ibu hamil. 

2. Penelitian Selanjutnya  

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan 

untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 


