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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Anemia merupakan salah satu dari empat masalah gizi utama di 

Indonesia, dimana suatu keadaan hemoglobin (Hb) tidak mencukupi 

untuk kebutuhan fisiologis tubuh. Ibu hamil dianggap sebagai salah satu 

kelompok yang rentan mengalami anemia, meskipun jenis anemia pada 

kehamilan umumnya bersifat fisiologis. Anemia adalah penyakit kurang 

darah yang ditandai dengan kadar hemoglobin (Hb) dan sel darah merah 

(eritrosit) lebih rendah dibandingkan normal. Anemia yang paling sering 

terjadi adalah Anemia Gizi Besi (AGB) yaitu anemia yang disebabkan 

akibat kurangnya zat besi di dalam tubuh. Zat besi merupakan bagian dari 

molekul hemoglobin. Anemia tersebut terjadi karena peningkatan volume 

plasma yang berakibat pengenceran kadar Hb tanpa perubahan bentuk 

sel darah merah. Ibu hamil dianggap mengalami anemia bila kadar Hb-

nya di bawah 11,0 g/dl (Soebroto, 2010). 

Anemia pada ibu hamil ditandai dengan wajah pucat, kuku mudah 

rapuh, mata merah, telapak tangan pucat, serta mudah lelah, lemah, letih 

dan lesu. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kehilangan darah kronis, 

peningkatan kebutuhan zat besi dan penyakit infeksi. Ibu hamil yang 

mengalami anemia beresiko menjalani persalinan yang abnormal dan 

kecenderungan pendarahan yang berdampak pada morbiditas dan 

mortalitas pada ibu dan bayi (Hardinsyah dan Supariasa 2016). 

Prevalensi anemia pada ibu hamil secara global di seluruh dunia 

menurut WHO tahun 2011 sebesar 38,2%. Berdasarkan hasil Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 prevalensi anemia ibu hamil di 
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Indonesia sebesar 14,0% dan mengalami kenaikan pada tahun 2013 

sebesar 37,1% (Riskesdas, 2013). Anemia dipengaruhi oleh beberapa 

faktor diantaranya jumlah asupan zat besi tidak cukup, penyerapan zat 

besi rendah, kebutuhan meningkat, kekurangan darah, pola makan tidak 

baik, status sosial ekonomi, penyakit infeksi, dan pengetahuan yang 

rendah (Arisman, 2009). 

Pemerintah telah mencanangkan keluarga sadar gizi (kadarzi) 

dengan harapan masalah gizi akan berkurang. Kadarzi adalah keluarga 

yang seluruh anggota keluarganya melakukan perilaku gizi seimbang, 

mampu mengenali masalah kesehatan dan gizi bagi setiap anggota 

keluarganya dan mampu mengambil langkah-langkah untuk mengatasi 

masalah gizi yang dijumpai anggota keluarganya. indikator kadarzi yaitu 

menimbang berat badan secara teratur, ASI eksklusif, makan beraneka 

ragam, menggunakan garam beryodium, dan minum suplemen gizi 

sesuai anjuran. Indikator kadarzi untuk ibu hamil yang tidak mempunyai 

bayi dan balita hanya 3 indikator meliputi makan beraneka ragam, 

menggunakan garam beryodium, dan minum suplemen gizi (tablet Fe)  

(Depkes, 2007). 

Pengetahuan juga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku 

seseorang. Apabila penerimaan perilaku didasari oleh pengetahuan, 

kesadaran dan sikap yang positif maka perilaku tersebut dapat 

berlangsung lama (Notoatmodjo, 2007). Seperti halnya juga pada ibu 

hamil apabila mempunyai pengetahuan yang baik tentang indikator-

indikator kadarzi yaitu mengkonsumsi makanan beraneka ragam, 

menggunakan garam beryodium maupun pengetahuan meminum 

suplemen gizi (tablet Fe) kemudian menerapkan dalam kehidupan sehari-

hari sehingga menjadi perilaku kadarzi maka kadar Hb dapat meningkat 
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dan berpengaruh pada kejadian anemia ibu hamil. Pengetahuan 

mempengaruhi ibu hamil dalam memilih dan mengkonsumsi makanan. 

Semakin baik pengetahuan mengenai makanan yang beraneka ragam 

maka akan semakin memperhatikan kualitas dan kuantitas pangan yang 

dikonsumsi sesuai dengan kubutuhan (Khomsan dan Anwar, 2008). 

Mengkonsumsi makanan beraneka ragam dan zat besi dalam jumlah 

yang sesuai dengan kebutuhan juga dapat menurunkan resiko untuk 

terkena masalah gizi seperti anemia (Almatsier, 2009). 

Hasil penelitian Triyani dan Purbowati (2016) mengenai 

pengetahuan tentang konsumsi tablet Fe dan anemia di Puskesmas 

Kecamatan Cempaka Putih dan Sawah Besar Jakarta Pusat 

menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara pengetahuan 

dengan kejadian anemia ibu hamil. Pengetahuan ibu hamil tentang 

anemia, makanan sumber zat besi serta perlunya minum tablet Fe relatif 

rendah akan berpengaruh pada anemia. Proporsi pengetahuan yang baik 

akan meningkatkan kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet Fe, 

sehingga prevalensi anemia dapat menurun (Triyani dan Purbowati 

2016). Hasil penelitian ini sama dengan penelitian Maisa, dkk (2011) di 

wilayah kerja Puskesmas Nanggalo, menunjukkan hubungan yang 

bermakna antara pengetahuan tentang tata cara konsumsi tablet Fe dan 

pengelolaan anemia dengan kepatuhan subjek dalam konsumsi tablet Fe. 

Ibu hamil dengan pengetahuan rendah mempunyai peluang lebih tinggi 

untuk tidak patuh mengkonsumsi tablet Fe dibanding ibu hamil yang 

berpengetahuan tinggi (Maisa dkk, 2011). 

Penelitian Alfitri, dkk (2013) di Tabunganen Barito Kuala, 

Kalimantan Selatan, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 

status anemia dengan status GAKY (gondok), namun terdapat hubungan 
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bermakna antara status anemia dengan status GAKY (TSH). Adapun 

peluang responden anemia berpeluang menderita GAKY (TSH) sebanyak 

7,2 kali lebih besar dibanding yang nonanemia. Penelitian ini memberikan 

gambaran pada tingkatan klinis, sehingga status anemia (kadar Hb) 

diketahui tidak berpengaruh terhadap status GAKY (gondok), namun 

pada level biokimia sudah menunjukkan hubungan yang bermakna pada 

responden dengan kadar Hb <11,00 g/dl berhubungan erat dengan 

peningkatan kadar TSH>5 mU/L diduga karena perubahan akibat 

kekurangan suatu zat gizi terjadi pada level biokimia terlebih dahulu, baru 

kemudian diikuti perubahan klinis (Alfitri dkk, 2013). 

TSH merupakan hormon pemacu tiroksin dalam serum. Hipotiroid 

akibat kurangnya hormon tiroksin dapat menyebabkan gangguan sintesis 

hemoglobin. Hipotiroid juga mengakibatkan penurunan ketebalan lapisan 

mukosa dan vili-vili usus halus, pematangan sel epitel dan enzim-enzim di 

usus halus, sehingga terjadi kegagalan usus untuk mengabsorbsi besi. 

Anemia gizi disebabkan oleh kekurangan zat gizi yang berperan dalam 

pembentukan hemoglobin baik karena kekurangan konsumsi atau karena 

gangguan absorpsi (Almatsier, 2001) 

Penelitian Artisa (2010) yang dilakukan di Puskesmas Tegalrejo 

Salatiga bahwa perilaku kadarzi berpengaruh pada kejadian anemia. Ibu 

hamil yang telah menerapkan perilaku kadarzi dalam kehidupan sehari-

hari berarti telah memilih asupan makanan yang bernilai gizi baik dan 

seimbang bagi dirinya sendiri, janin dan keluarga. Pemilihan bahan 

makanan yang banyak mengandung zat besi dan asupan suplemen gizi 

(tablet Fe) dibutuhkan ibu pada proses kehamilan sehingga tidak terjadi 

anemia (Arista, 2010). 
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Hasil studi pendahuluan yang dilakukan peneliti dengan melihat 

data anemia ibu hamil Kabupaten Boyolali tahun 2016 yaitu sebesar 

13,2% (Dinas Kesehatan Boyolali, 2016). Sebanyak 43,1% ibu hamil 

mengalami anemia di Puskesmas Sambi I. Prevalensi ini lebih besar 

dibandingkan dengan prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia 

menurut Riskesdas 2013 sebesar 37,1%. Belum adanya presentase 

kadarzi dan belum ada penelitian tentang hubungan pengetahuan dan 

perilaku kadarzi terhadap kejadian anemia ibu hamil yang dilakukan di 

Puskesmas Sambi I juga menjadi bahan pertimbangan peneliti. 

Berdasarkan uraian tersebut peneliti bermaksud untuk meneliti hubungan 

pengetahuan dan perilaku kadarzi dengan kejadian anemia ibu hamil di 

Puskesmas Sambi I Kabupaten Boyolali. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah 

penelitian yaitu “Apakah ada hubungan antara pengetahuan dan perilaku 

kadarzi dengan kejadian anemia ibu hamil di Puskesmas Sambi I 

Kabupaten Boyolali”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan pengetahuan dan perilaku kadarzi dengan 

kejadian anemia ibu hamil di Puskesmas Sambi I Kabupaten Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan pengetahuan kadarzi ibu hamil di Puskesmas 

Sambi I Kabupaten Boyolali. 

b. Mendeskripsikan perilaku kadarzi ibu hamil di Puskesmas Sambi I 

Kabupaten Boyolali. 
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c. Mendeskripsikan kejadian anemia ibu hamil di Puskesmas Sambi I 

Kabupaten Boyolali. 

d. Menganalisis hubungan pengetahuan kadarzi dengan kejadian 

anemia ibu hamil di Puskesmas Sambi I Kabupaten Boyolali. 

e. Menganalisis hubungan perilaku kadarzi dengan kejadian anemia 

ibu hamil di Puskesmas Sambi I Kabupaten Boyolali. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun 

praktis bagi: 

1. Puskesmas Sambi I Kabupaten Boyolali 

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah informasi 

terhadap pihak puskesmas sehingga memberikan perhatian terhadap 

masyarakat khususnya ibu hamil dengan memberikan penyuluhan 

atau konseling mengenai kadarzi dan anemia ibu hamil agar bisa 

menerapkan perilaku kadarzi sebagai upaya pencegahan anemia ibu 

hamil di Puskesmas Sambi I Kabupaten Boyolali. 

2. Masyarakat/ Ibu Hamil 

Memperoleh informasi dan menambah pengetahuan kadarzi 

serta diharapkan mampu mengaplikasikannya sehingga dapat 

mengurangi prevalensi kejadian anemia pada ibu hamil. 

3. Peneliti 

Memberikan pengalaman dan pengetahuan yang baru bagi 

peneliti mengenai pengetahuan dan perilaku kadarzi dengan kejadian 

anemia ibu hamil, sehingga dapat melakukan pendekatan kepada ibu 

hamil dalam rangka usaha perbaikan gizi. Selain itu juga peneliti 

mengaplikasikan ilmu yang telah di dapat selama kuliah di Program 
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Studi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pada penelitian ini dibatasi untuk mengetahui 

hubungan pengetahuan dan perilaku kadarzi dengan kejadian anemia ibu 

hamil di Puskesmas Sambi I Kabupaten Boyolali. 

 


