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PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang 

Masalah Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) masih menjadi masalah 

kesehatan di Indonesia. Hal ini dikarenakan angka kematian ibu dan angka 

kematian bayi yang ada di Indonesia yang masih tinggi. Hemoglobin 

adalah parameter yang digunakan secara luas untuk menetapkan prevalensi 

anemia (Supariasa et al, 2012). 

Jika kadar hemoglobin ≤ 11,0 g/dl maka perlu dianggap abnormal 

yang biasanya dikarenakan defisiensi besi (Cunningham et al, 2012). 

Faktor utama yang memicu terjadinya anemia defisiensi zat gizi adalah 

asupan zat besi dalam makanan yang rendah (Sharlin, 2015).  

Anemia pada ibu hamil mempengaruhi keadaan bayi baru lahir. 

Menurut Bora et al (2013), anemia pada ibu hamil berkaitan dengan usia 

gestasi yang rendah, BBLR, serta meningkatnya resiko lahir kecil untuk 

usia gestasinya. Berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan faktor yang 

diketahui terkait dengan kematian neonatal dan morbiditas dan telah 

memberikan kontribusi untuk berbagai hasil kesehatan yang buruk bagi 

bayi serta anak dan akan berdampak jangka panjang terhadap gizi dan 

kehidupan selanjutnya (Sutan et al, 2014).  

Menurut WHO (2015) prevalensi anemia di Negara–negara 

berkembang berkisar dari 35 % ke 75 %. Berdasarkan hasil Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013, terdapat 37,1% ibu hamil yang 

anemia yaitu ibu hamil yang kadar Hb nya kurang dari 11,0 g/dl, dengan 

proporsi yang hampir sama di kawasan  perkotaan (36,4%) dan perdesaan 

(37,8%). Elhassan et al (2010) menyatakan, ibu hamil yang menderita 

anemia defisensi besi akan  beresiko sembilan kali lebih besar untuk 

melahirkan BBLR. Anak yang lahir dengan BBLR akan cenderung 

mempunyai status gizi kurang yang salah satunya yaitu status gizi pendek 

atau stunting (Rosha et al, 2012). 
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Secara global, sekitar satu dari empat anak di bawah 5 tahun 

mengalami stunting (26 persen pada tahun 2011). diperkirakan 80 persen 

dari 165 juta anak di dunia mengalami stunting (UNICEF, 2013). Menurut 

Riskesdas 2013 prevalensi status gizi buruk dan gizi kurang pada anak 

balita tahun 2010 sampai 2013 terus meningkat. Pada gizi kurang, tahun 

2010 yaitu 4,9% dan pada tahun 2013 meningkat menjadi 5,7%, pada gizi 

buruk tahun 2010 sebesar 13% meningkat menjadi 13,9% pada tahun 

2013. Prevalensi status gizi balita berdasarkan indeks tinggi badan 

berdasarkan umur (PB/U) yaitu anak balita pendek (stunted) dan anak 

balita sangat pendek (severe stunted) yang berdasarkan indeks tinggi 

badan menurut umur (PB/U) adalah 37.2% (terdiri atas 18.0% sangat 

pendek dan 19.2% pendek). Hasil tersebut menunjukkan jika lebih dari 

sepertiga anak balita Indonesia mengalami stunting. dan di Provinsi Jawa 

Tengah prevalensi stunting pada balita mencapai angka 33,9% (Dinkes 

Jateng, 2012). 

Data Dinas Kesehatan Kota Surakarta tahun 2014, anak balita 

pendek terbanyak terdapat di wilayah kerja Puskesmas Sangkrah. Dari 

2.481 balita yang diukur panjang badan per umur terdapat 216 anak balita 

pendek. Dari data tahun 2014 di Puskesmas Sangkrah terdapat 1.496 ibu 

hamil, yang memeriksakan kadar hemoglobinnya hanya 303 orang dan 

terdapat 116 ibu hamil yang mengalami anemia.  

Berdasarkan masalah tersebut diatas, peneliti tertarik dan terdorong 

untuk mengadakan penelitian tentang hubungan kadar hemoglobin ibu 

hamil dengan status anak bayi usia 0-6 bulan di wilayah kerja Puskesmas 

Sangkrah Kota Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang di  atas dapat dirumuskan permasalahan, 

“Apakah terdapat hubungan antara kadar hemoglobin ibu hamil dengan 

status  gizi (PB/U) anak usia 0-6 bulan di wilayah kerja Puskesmas 

Sangkrah Kota Surakarta.” 
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C. Tujuan  

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis ada tidaknya 

hubungan antara kadar hemoglobin ibu hamil dengan status gizi anak usia 

0-6 bulan di wilayah kerja Puskesmas Sangkrah Kota Surakarta. 

D. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoretis 

Dapat member masukan bagi pengembangan ilmu kedokteran 

dan penelitian selanjutnya tentang kadar hemoglobin saat hamil dalam 

mempengaruhi status gizi anak usia 0-6 bulan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Petugas Kesehatan 

Hasil penelitan ini dapat digunakan sebagai masukan kepada 

pembuat kebijakan kesehatan dan pemberi pelayanan kesehatan 

mengenai hubungan kadar hemoglobin ibu saat hamil dengan 

status gizi anak usia 0-6 bulan. 

b. Bagi Peneliti 

Untuk memperluas wawasan serta pengetahuan tentang 

kesehatan masyarakat khususnya pengaruh kadar hemoglobin ibu 

saat hamil terhadap status gizi anak usia 0-6 bulan. 

 

 


