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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

       Gizi seimbang merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya 

manusia. Kekurangan gizi akan menyebabkan gagalnya pertumbuhan, 

perkembangan, menurunkan produktifitas kerja serta akan berakibat pada 

mortalitas dan morbiditas. Masalah gizi yang utama di Indonesia yang belum 

teratasi yaitu kekurangan energi protein, kekurangan vitamin A, gondok 

endemik dan anemia (DepKes RI, 2010). 

 Anemia adalah suatu keadaan kadar hemoglobin lebih rendah dari 

batas normal. Sel darah merah tersebut mengandung hemoglobin yang 

berfungsi untuk membawa oksigen ke seluruh jaringan tubuh (Proverawati, 

2013). Anemia merupakan masalah kesehatan masyarakat terbesar di dunia 

terutama bagi kelompok wanita usia subur  (WUS). Prevalensi kejadian 

anemia pada Ibu hamil menurut WHO tahun 2013 sebesar 41,0%. Laporan 

hasil Riset Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukan bahwa prevalensi anemia 

pada ibu hamil sebesar 37,1% (Kementrian Kesehatan RI ,2013). Di 

Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2015  jumlah ibu hamil mencapai 14.299 

jiwa, dan ibu hamil yang menderita anemia sebanyak 1333  jiwa atau 9,32 % 

dari jumlah ibu hamil (Dinkes Sukoharjo, 2015). 

Kejadian anemia dapat dipengaruhi oleh kurangnya asupan protein 

dalam tubuh manusia. Protein dalam tubuh manusia berperan sebagai 

pembentuk butir-butir darah (hemopoiesis) yaitu pembentukan eritrositt 

dengan hemoglobin, selain itu protein berperan penting dalam transportasi zat 
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besi di dalam tubuh, oleh karena kurangnya asupan protein akan 

mengakibatkan transportasi zat besi terhambat sehingga akan terjadi 

defisiensi zat besi. Transferin adalah suatu glikoprotein yang disintesis dihati, 

protein ini berperan sentral dalam metabolisme besi tubuh karena fungsi 

transferin adalah mengangkut besi dalam sirkulasi ke tempat yang 

membutuhkan besi, seperti sumsum tulang untuk membentuk hemoglobin 

yang baru. Feritin adalah protein lain yang penting dalam metabolisme besi 

(Gallagher, 2008). 

Hasil penelitian Fatimah (2011) menyatakan bahwa protein memiliki 

peran penting dalam pembentukan sel darah merah dan hemoglobin serta 

berperan dalam perpindahan zat besi yang ada di dalam tubuh untuk 

pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Kurangnya asupan protein 

akan mengakibatkan terganggunya pembentukan eritrosit dan hemoglobin 

serta mengakibatkan perpindahan zat besi terlambat sehingga produksi sel 

darah merah terganggu. 

Faktor lain terjadinya anemia pada ibu hamil yaitu status gizi kurang dan 

infeksi. Status gizi kurang dengan infeksi terdapat interaksi timbal balik. Infeksi 

mengakibatkan kurangnya nafsu makan dan toleran terhadap makanan. 

Kurangnya asupan makan atau asupan yang tidak memadai akan 

menimbulkan gangguan dalam penyerapan zat gizi oleh tubuh. Orang yang 

mengalami gizi kurang daya tahan terhadap penyakit rendah, sehingga mudah 

terkena serangan penyakit infeksi demikian sebaliknya, orang yang terkena 

penyakit infeksi dapat mengalami gizi kurang (Goldenberg, 2008). Pendarahan 
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patologis akibat penyakit/ infeksi parasit seperti cacingan dan saluran 

pencernaan berhubungan positif terhadap anemia (Syafiq, 2008).  

 Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa prevalensi anemia semakin 

meningkat dengan semakin memburuknya status gizi seseorang. Status gizi 

kurang disebabkan oleh asupan makanan yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan tubuh (Gropper, 2009).  

Prevalensi anemia pada ibu hamil di Puskesmas Mojolaban pada tahun 

2015 yaitu sebesar 19,25% dan Desa Demakan jumlah ibu hamil yang anemia 

sebesar 61,7%. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan 

penelitian mengenai hubungan asupan protein dan status gizi dengan kadar 

hemoglobin ibu hamil. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dirumuskan masalah “Apakah ada 

hubungan asupan protein dan status gizi dengan kadar hemoglobin ibu hamil di 

desa Demakan Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui hubungan asupan protein dan status gizi dengan kadar 

hemoglobin ibu hamil di desa Demakan, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten 

Sukoharjo 
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2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan asupan protein ibu hamil  

b. Mendeskripsikan status gizi ibu hamil 

c. Mendeskripsikan kadar hemoglobin ibu hamil 

d. Menganalisis hubungan asupan protein dengan kadar hemoglobin ibu 

hamil 

e. Menganalisis hubungan status gizi dengan kadar hemoglobin ibu hamil 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Puskesmas 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang 

hubungan asupan protein dan status gizi dengan kadar hemoglobin pada  ibu 

hamil sehingga dapat digunakan dalam membuat kebijakan dan 

perencanaan program perbaikan gizi pada ibu hamil. 

2. Bagi masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi mengenai 

hubungan asupan protein dan status gizi terhadap kadar hemoglobin ibu 

hamil, sehingga ibu hamil akan memperhatikan asupan zat gizi selama hamil,   

mempertahankan status gizi sehingga kejadian anemia bisa dicegah. 

3. Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan dan sebagai 

pengalaman dalam merealisasikan teori yang telah didapat di bangku kuliah 
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khususnya mengenai hubungan asupan protein dan status gizi terhadap 

kadar hemoglobin ibu hamil. 

 

E. Ruang Lingkup 

       Ruang lingkup materi pada penelitian ini dibatasi pada pembahasan 

mengenai hubungan asupan protein dan status gizi  terhadap kadar hemoglobin 

ibu hamil dengan kriteria sampel sebagai berikut: ibu hamil trimester I, II dan III 

serta tidak memiliki penyakit infeksi, komplikasi kehamilan dan penyakit kronis. 

 

 


