
BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Puskesmas Sambi I Kabupaten Boyolali 

Subyek penelitian yang diambil yaitu ibu hamil di wilayah kerja 

Puskesmas Sambi I dari bulan Januari – Agustus 2017. Puskesmas Sambi I 

tepatnya berada di Desa Tempursari RT 04 RW 03 Kecamatan Sambi 

Kabupaten Boyolali memiliki letak astronomis antara 110,22° sampai 110,50° 

BT dan 7,36° sampai 7,71° LS dengan ketinggian antara 100-400 meter dari 

permukaan laut. 

Puskesmas Sambi I merupakan Unit Pelayanan Kesehatan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Boyolali  yang memiliki pelayanan rawat jalan antara 

lain Ruang Pendaftaran, BP Gigi, BP Umum, KIA, KB, Fisioterapi, 

Laboratorium, Apotek, Klinik Gizi, Klinik Sanitasi, dan Klinik TBC. Jumlah 

tenaga kerja yang dimiliki Puskesmas Sambi I adalah sebanyak 32 orang  

terdiri dari tenaga medis 1 orang, tenaga keperawatan 5 orang, dokter gigi 1 

orang, tenaga keperawatan gigi 1 orang, kebidanan 11 orang, tenaga farmasi 

asisten apoteker 1 orang, tenaga kesehatan lingkungan 1 orang, tenaga gizi 

1 orang, tenaga laboratorium 1 orang, tenaga fisioterapi 1 orang, 1 orang 

kasubag tata usaha, dan 7 staf. Puskesmas Sambi I didukung oleh sarana 

pelayanan kesehatan berupa 1 puskesmas pembantu, 9 pos kesehatan desa 

(PKD) dan 1 kendaraan puskesmas keliling (pusling). Puskesmas Sambi I 

memiliki beberapa Fasilitas Utilitas Publik (FUP) seperti air bersih, 

pembuangan air kotor/ limbah, listrik, dan jalur telepon serta jaringan internet 

hotspot/ wifi. Tabel 10 menunjukkan capaian mengenai tablet Fe 90 dan K4 

di Puskesmas Sambi I Kabupaten Boyolali. 
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Tabel 10 
Capaian Kadarzi dan Tablet Fe 

Variabel Standar Capaian 

Tablet Fe 90 
K4 

85% 
85% 

70% 
84% 

Sumber: Puskesmas Sambi I Kabupaten Boyolali 2017 

Hasil capaian K4 di Puskesmas Sambi I Kabupaten Boyolali pada 

tahun 2016 berdasarkan Tabel 10 yaitu sebanyak 84% ibu hamil K4 (Kontak 

4 kali selama masa kehamilan). Capaian K4 ibu hamil masih kurang jika 

dibandingan dengan standar capaian Puskesmas sebesar 85%. 

Perbandingan antara capaian dengan standar tablet Fe 90 di Puskesmas  

Sambi I juga masih kurang, hasil capaian sebanyak 70% diberi tablet Fe 90 

sedangkan standar capaiannya sebesar 85% ibu hamil diberi tablet Fe 90. 

Puskesmas menyediakan kelas ibu hamil yang dilakukan sebulan sekali, 

adapun kegiatan dalam kelas ibu hamil yaitu penyuluhan mengenai 

kehamilan, gizi yang baik untuk ibu hamil dan senam ibu hamil. 

 

B. Deskripsi Karakteristik Ibu Hamil 

Karakteristik penelitian ini adalah ibu hamil trimester 2 dan trimester 3 

yang berada di wilayah kerja Puskesmas Sambi I Kabupaten Boyolali dengan 

jumlah sampel yang diambil sebanyak 38 ibu hamil yang telah memenuhi 

kriteria inklusi dan eksklusi. Deskripsi karakteristik ibu hamil selengkapnya 

dapat dilihat pada Tabel 11. 

Tabel 11 
Deskripsi Karakteristik Ibu Hamil 

Variabel N % 

Umur 
< 20 tahun 
20 – 35 tahun 
> 35 tahun 

 
1 
32 
5 

 
2,6 

84,2 
13,2 

Jumlah 38 100,0 
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Variabel N % 

Pekerjaan 
IRT 
PNS 
Wiraswasta 
Pegawai Swasta 

 
24 
1 
1 
12 

 
63,2 
2,6 
2,6 

31,6 

Jumlah 38 100,0 

Pendidikan 
SD 
SMP 
SMA 
PT 

 
2 
15 
19 
2 

 
5,3 

39,5 
50,0 
5,3 

Jumlah 38 100,0 

Pekerjaan Suami 
Petani 
Wiraswasta 
Pegawai Swasta 
Lainnya 

 
2 
7 
27 
2 

 
5,3 

18,4 
71,1 
5,3 

Jumlah 38 100,0 

Pendidikan Suami 
SD 
SMP 
SMA 
PT 

 
2 
16 
19 
1 

 
5,3 

42,1 
50,0 
2,6 

Jumlah 38 100,0 

Pendapatan 
< UMR 

 UMR 

 
7 
31 

 
18,4 
81,6 

Jumlah 38 100,0 

Trimester 
2 
3 

 
14 
24 

 
36,8 
63,2 

Jumlah 38 100,0 

 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 38 responden, sebanyak 

84,2% ibu hamil berumur 20-35 tahun. Semakin muda dan semakin tua 

umur seorang ibu yang sedang hamil, akan berpengaruh terhadap 

kebutuhan gizi yang diperlukan. Umur muda (<20 tahun) perlu tambahan gizi 

yang banyak karena selain digunakan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan dirinya sendiri juga harus berbagi dengan janin yang sedang 

dikandung (Ilmawan, 2013). Sedangkan untuk umur yang tua diatas 35 

tahun perlu energi yang besar juga karena fungsi organ yang makin 
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melemah dan diharuskan untuk bekerja maksimal maka memerlukan 

tambahan energi yang cukup guna mendukung kehamilan yang sedang 

berlangsung. Selain itu umur juga mempengaruhi pengetahuan, semakin 

bertambahnya umur seseorang akan memiliki pengalaman yang bisa 

menjadi sumber pengetahuan (Kristiyanasari, 2010). 

Sebanyak 63,4% ibu hamil bekerja sebagai ibu rumah tangga 

sedangkan suami ibu hamil 71,1% bekerja sebagai karyawan swasta. 

Pekerjaan akan mempengaruhi pendapatan keluarga sehingga berpengaruh 

pada daya beli pangan. Hasil pendapatan keluarga ibu hamil adalah 81,6% 

berpendapatan >UMR kabupaten boyolali. Pendapatan keluarga akan 

mempengaruhi dalam daya beli pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-

hari. Semakin besar pendapatan daya beli pangan semakin baik sehingga 

mempengaruhi asupan yang dikonsumsi ibu hamil untuk kebutuhan diri dan 

juga janinnya. Pemenuhan kebutuhan makanan yang banyak mengandung 

zat besi seperti sayuran hijau dan lauk hewani akan berpengaruh pada 

anemia ibu hamil (Rini, 2014). 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

pengetahuan, semakin tinggi pendidikan seseorang maka pengetahuan 

yang dimilikinya semakin baik. Hasil penelitian tentang pendidikan ibu hamil 

dan suami memiliki hasil terbanyak yang sama yaitu sebanyak 50% memiliki 

pendidikan minimal SMA. Pendidikan yang baik akan mempermudah 

seseorang dalam mengadopsi pengetahuan sedangkan tingkat pendidikan 

yang rendah dapat menyebabkan keterbatasan dalam upaya menangani 

masalah gizi dan kesehatan (Istiarti, 2000). 
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C. Pengetahuan Kadarzi 

Pengetahuan merupakan salah satu variabel yang diteliti dengan 

menggunakan kuesioner berisikan 20 butir pertanyaan, tujuannya untuk 

mengetahui sejauh mana pengetahuan ibu hamil mengenai kadarzi. Ibu hamil 

yang tidak memiliki bayi dan balita hanya menjalankan 3 indikator kadarzi 

yaitu mengkonsumsi makanan beraneka ragam, menggunakan garam 

beryodium, dan mengkonsumsi suplemen gizi (tablet Fe). Pengetahuan ibu 

hamil dikatakan baik apabila hasilnya ≥75% dan kurang apabila <75%, dapat 

dilihat pada Tabel 12. 

 Tabel 12  
Distribusi berdasarkan Pengetahuan Kadarzi 

Pengetahuan N % 

Baik 
Kurang 

29 
9 

76,3 
23,7 

Jumlah 38 100,0 

 

Berdasarkan Tabel 12 dapat diketahui bahwa distribusi ibu hamil 

berdasarkan pengetahuan yaitu sebanyak 76,3% memiliki pengetahuan baik. 

Pengetahuan dapat dikatakan sebagai domain yang sangat penting dalam 

membentuk tindakan seseorang. Pengetahuan dapat mempengaruhi sikap 

dan perilaku seseorang (Notoatmodjo, 2007). Semakin tinggi pengetahuan 

ibu hamil tentang kadarzi maka semakin besar kemungkinan melaksanakan 

indikator kadarzi (Depkes RI, 2007). Distribusi jawaban yang benar pada 

pertanyaan pengetahuan kadarzi berdasarkan indikator makanan beraneka 

ragam dapat dilihat pada Tabel 13. 
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 Tabel 13  

Distribusi Jawaban Kuesioner Pengetahuan Kadarzi berdasarkan 

Indikator Makanan Beraneka Ragam 

 
No 

Indikator 
Makanan Beraneka Ragam 

Jawaban Benar 

N % 

1 
2 
3 
4 
 

5 
6 
 

7 

Pengertian makanan beraneka ragam 
Jenis makanan beraneka ragam 
Manfaat makanan beraneka ragam 
Makanan beraneka ragam (makanan 
pokok) 
Makanan beraneka ragam (protein) 
Makanan beraneka ragam (vitamin dan 
mineral) 
Makanan beraneka ragam (sumber 
tenaga) 

38 
31 
38 
32 
 

30 
37 
 

23 

100 
81,6 
100 
84,2 

 
78,9 
97,4 

 
60,5 

Rata-rata 33 86,8 

 

Pertanyaan pengetahuan kadarzi berdasarkan indikator makanan 

beraneka ragam terdiri dari tujuh soal pertanyaan. Hasilnya jawaban 

terbanyak responden menjawab benar sebanyak 100% pada soal nomor satu 

mengenai pengertian makanan beraneka ragam. Responden memahami 

makanan beraneka ragam itu dibutuhkan untuk melengkapi zat gizi yang 

diperlukan oleh tubuh. Asupan makan yang baik akan memenuhi kebutuhan 

gizi yang diperlukan tubuh seseorang, ketidakseimbangan zat gizi yang 

masuk kedalam tubuh dapat menyebabkan terjadinya kekurangan gizi 

maupun gizi lebih. Kekurangan asupan gizi pada ibu hamil selama kehamilan 

selain berdampak pada bayi lahir juga akan berdampak pada ibu hamil yaitu 

akan menyebabkan anemia ibu hamil (Waryana, 2010). 

Jawaban terendah responden menjawab benar sebesar 60,5% yaitu 

pada soal nomor 7 mengenai makanan yang berfungsi sebagai sumber 

tenaga. Sebagian responden menjawab salah karena beranggapan bahwa 

vitamin juga berfungsi sebagai sumber tenaga. Peningkatan pengetahuan 

mengenai kebutuhan makanan pada ibu hamil yang harus terpenuhi 
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mencakup zat gizi makro (karbohidrat, protein dan lemak) dan zat gizi mikro 

(vitamin dan mineral) bisa diperoleh ibu hamil dengan ikut serta dalam 

edukasi kehamilan atau membaca buku tentang gizi ibu hamil (Waryana, 

2010). Jawaban indikator pertanyaan pengetahuan kadarzi berdasarkan 

menggunakan garam beryodium dijelaskan pada Tabel 14. 

 Tabel 14  

Distribusi Jawaban Kuesioner Pengetahuan Kadarzi berdasarkan 

Indikator Menggunakan Garam Beryodium 

 
No 

Indikator 
Menggunakan Garam Beryodium 

Jawaban Benar 

N % 

8 
9 
 

10 
11 
12 
13 
14 

Pengertian garam beryodium 
Cara mengetahui garam yang mengandung 
yodium 
Penggunaan garam beryodium  
Fungsi garam beryodium 
Akibat kekurangan garam beryodium 
Penyimpanan garam beryodium 
Cara mengetes garam beryodium 

27 
36 
 

13 
31 
32 
32 
17 

71,1 
94,7 

 
34,2 
81,6 
84,2 
84,2 
44,7 

Rata-rata 27 71 

 

Hasil jawaban responden mengenai pengetahuan kadarzi 

berdasarkan penggunaan garam beryodium yaitu responden sebanyak 94,7% 

banyak menjawab pertanyaan nomor sembilan dengan jawaban benar. 

Pertanyaan tersebut mengenai bagaimana cara mengetahui garam yang 

dikonsumsi mengandung yodium. Responden sebagian besar mengetahui hal 

tersebut dilihat dari hasil jawaban benar pada jawaban cara mengetahui 

garam yang dikonsumsi mengandung yodium dengan melihat label pada 

kemasan garam dan dites dengan iodin tes. Jawaban terendah responden 

menjawab benar pada penggunaan garam beryodium yaitu pada nomor 

sepuluh. Sebanyak 34,2% responden menjawab benar. Pertanyaan ini 

mengenai pemberian garam beryodium. Sebagian besar responden 

menjawab dengan jawaban benar karena kebiasaan keseharian yang 



49 
 

meggunakan garam pada proses pemasakan padahal penggunaan garam 

beryodium sebaiknya dilakukan setelah proses pemasakan selesai agar 

kandungan yodium yang terdapat pada garam tidak hilang (Gabriel, 2008). 

Tabel 15 menjelaskan distribusi jawaban kuesioner pengetahuan kadarzi 

berdasarkan minum suplemen gizi (tablet Fe). 

 Tabel 15  

Distribusi Jawaban Kuesioner Pengetahuan Kadarzi berdasarkan 

Indikator Minum Suplemen Gizi (Tablet Fe) 

 
No 

Indikator 
Minum Suplemen Gizi (Tablet Fe) 

Jawaban Benar 

N % 

15 
16 
17 
18 
19 
20 

Pengertian Suplemen 
Sasaran Tablet Fe 
Jumlah Tablet Fe bagi ibu hamil 
Fungsi Tablet Fe bagi ibu hamil 
Peran Tablet Fe 
Penyebab ibu hamil memerlukan Tablet Fe 

35 
35 
20 
36 
35 
37 

92,1 
92,1 
52,6 
94,7 
92,1 
97,4 

Rata-rata 33 86,8 

 

Berdasarkan Tabel 15 dapat diketahui bahwa distribusi ibu hamil 

berdasarkan pengetahuan kadarzi berdasarkan minum suplemen gizi (tablet 

Fe) yaitu 94,7% responden menjawab dengan jawaban benar pada nomor 18 

mengenai fungsi zat besi (Fe) bagi ibu hamil adalah sistem kekebalan tubuh. 

Jawaban benar terendah pada indikator minum suplemen gizi yaitu 52,6% 

mengenai jumlah tablet Fe selama kehamilan. Pertanyaan ini terdapat pada 

nomor 17 dimana responden tidak mengetahui jumlah tablet Fe minimal yang 

diberikan oleh petugas kesehatan. Kebutuhan ibu pada saat hamil akan zat 

besi semakin meningkat sehingga diperlukan suplemen gizi yaitu tablet Fe 

bagi ibu hamil. Selama kehamilan ibu diharuskan meminum suplemen tablet 

Fe minimal sebanyak 90 tablet dengan tujuan agar ibu hamil tidak mengalami 

anemia (Manuaba, 2010). 
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D. Perilaku Kadarzi 

Ibu hamil yang tidak memiliki bayi dan balita menjalankan 3 indikator 

kadarzi yaitu makan beraneka ragam, menggunakan garam beryodium dan 

minum suplemen gizi (tablet Fe). Hasil distribusi responden berdasarkan 

perilaku kadarzi terdapat dalam Tabel 16. 

Tabel 16 

Distribusi Responden berdasarkan Perilaku Kadarzi 

Perilaku Kadarzi N % 

Kadarzi 
Tidak Kadarzi 

18 
20 

47,4 
52,6 

Jumlah 38 100,0 

 

Hasil penelitian ibu hamil berdasarkan perilaku kadarzi yaitu 52,6% 

responden tidak kadarzi karena belum menjalankan 3 indikator kadarzi yaitu 

makan beraneka ragam, menggunakan garam beryodium dan minum 

suplemen gizi (tablet Fe). Hasil presentase diatas dapat disimpulkan bahwa 

perilaku ibu hamil tentang kadarzi belum sesuai dengan standar pencapaian 

program kadarzi yaitu 95% keluarga menjadi keluarga sadar gizi. Makanan 

beraneka ragam diperoleh dari hasil recall 24 jam yang dilakukan sebanyak 4x 

kepada ibu hamil dimana bahan makanan yang dikonsumsi sesuai dengan 

kebutuhan ibu hamil dan memenuhi tiga guna makanan yang diperlukan oleh 

tubuh yaitu sebagai sumber tenaga (karbohidrat dan lemak), sumber zat 

pembangun (protein) serta vitamin dan mineral sebagai sumber zat pengatur 

(Khomsan dan Anwar, 2008). Tabel 17 menunjukkan distribusi responden 

yang menjalankan perilaku kadarzi berdasarkan makan makanan beraneka 

ragam. 
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Tabel 17 

Distribusi Responden berdasarkan Perilaku Kadarzi (Makan Makanan 

Beraneka Ragam) 

Makan Makanan Beraneka Ragam N % 

Makan Makanan Beraneka Ragam 
Tidak Makan Makanan Beraneka Ragam 

31 
7 

81,6 
18,4 

Jumlah 38 100,0 

 

Hasil yang diperoleh yaitu ibu hamil 18,4 % tidak makan beraneka 

ragam makanan, hal ini disebabkan karena beberapa ibu hamil jarang 

mengkonsumsi protein hewani dan buah. Makanan yang biasa dikonsumsi ibu 

hamil dalam penelitian ini yaitu makanan pokok, lauk nabati dan sayur. 

Asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan ibu hamil dapat 

berakibat buruk bagi ibu dan janinnya sehingga dapat menyebabkan 

gangguan pertumbuhan dan perkembangan (Maulana, 2010). 

Perilaku kadarzi yang lain yaitu menggunakan garam beryodium. 

Garam beryodium dilihat dari hasil iodina tes, dimana ibu hamil diminta untuk 

memberikan garam yang digunakan sehari-hari sebanyak satu sendok teh 

garam kemudian ditetesi dengan iodin tes, jika hasilnya berwarna ungu maka 

garam tersebut mengandung yodium (Depkes RI, 2007). Hasil distribusi 

responden dalam melaksanakan perilaku kadarzi berdasarkan penggunaan 

garam beryodium terdapat dalam Tabel 18. 

Tabel 18 

Distribusi Responden berdasarkan Perilaku Kadarzi (Menggunakan 

Garam Beryodium) 

Menggunakan Garam Beryodium N % 

Mengandung Yodium 
Tidak Mengandung Yodium 

31 
7 

81,6 
18,4 

Jumlah 38 100,0 
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Garam yang biasa digunakan ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas 

Sambi I yaitu garam halus dengan alasan garam tersebut berada di pasaran 

sehingga mudah untuk diperoleh serta mengandung yodium. Sebanyak 18,4% 

Ibu hamil memiliki hasil negatif yodium pada garam yang digunakan sehari-

hari. Hal ini dikarenakan dalam proses penyimpanan garam, wadah garam 

yang digunakan masih dalam keadaan terbuka atau disimpan dekat dengan 

kompor sehingga garam yang digunakan kehilangan kandungan yodiumnya 

(Gabriel, 2008). 

Meminum suplemen gizi (tablet Fe) merupakan indikator perilaku 

kadarzi yang ketiga bagi ibu hamil yang tidak memiliki bayi dan balita. Tabel 

19 merupakan distribusi perilaku kadarzi ibu hamil berdasarkan meminum 

suplemen gizi (tablet Fe). 

Tabel 19 

Distribusi Responden berdasarkan Perilaku Kadarzi (Meminum 

Suplemen Tablet Fe) 

Meminum Suplemen Tablet Fe N % 

Meminum Tablet Fe 
Tidak Meminum Tablet Fe 

28 
10 

73,7 
26,3 

Jumlah 38 100,0 

 

Ibu hamil diberikan tablet Fe mulai dari trimester pertama sampai 

dengan trimester tiga minimal sebanyak 90 tablet sesuai dengan keadaan ibu 

hamil. Jumlah dan merk tablet Fe yang diberikan beragam, hal ini disesuaikan 

dengan kebutuhan ibu hamil. Hasil penelitian menunjukan sebanyak 26,3% 

ibu hamil tidak meminum tablet Fe sesuai dengan anjuran. Hal ini dilihat dari 

jumlah tablet Fe yang seharusnya diminum tidak sama dengan tablet Fe yang 

diberikan oleh petugas kesehatan. Mengkonsumsi tablet Fe pada masa 
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kehamilan sangat dibutuhkan ibu hamil karena kebutuhan ibu hamil yang 

semakin meningkat serta mencegah terjadinya anemia (Damanik, 2010). 

 

E. Anemia Ibu Hamil 

Anemia ibu hamil diperoleh dari pengecekan kadar Hb, hasilnya jika 

kadar Hb  11g/dl maka ibu hamil dikatakan tidak anemia. Tabel 20 

menggambarkan ibu hamil berdasarkan kejadian anemia. 

Tabel 20 

Distribusi Responden berdasarkan Kejadian Anemia 

Kejadian Anemia N % 

Tidak Anemia ( 11 g/dl) 
Anemia (< 11 g/dl) 

24 
14 

63,2 
36,8 

Jumlah 38 100,0 

 

Distribusi ibu hamil berdasarkan anemia adalah sebanyak 36,8% ibu 

hamil mengalami anemia. Angka tersebut lebih kecil jika dibandingkan 

dengan prevalensi anemia menurut Riskesdas (2013) sebanyak 37,1% ibu 

hamil mengalami anemia. Faktor yang dapat mempengaruhi anemia pada 

ibu hamil yaitu meningkatnya kebutuhan zat besi ibu hamil, konsumsi 

makanan yang mengandung zat besi, kehilangan darah secara kronis dan 

penyakit infeksi. Anemia dalam kehamilan dapat mengakibatkan terjadinya 

bahaya pada ibu dan janin seperti abortus, persalinan prematur, hambatan 

tumbuh kembang janin (Manuaba, 2010). Pencegahan terjadinya anemia 

tersebut ibu hamil perlu meningkatkan konsumsi makanan yang banyak 

mengandung zat besi serta kepatuhan mengkonsumsi tablet zat besi yang 

diukur dari ketepatan jumlah tablet yang dikonsumsi, ketepatan cara 

mengkonsumsi tablet zat besi, frekuensi konsumsi perhari (Almatsier, 2009). 
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F. Hubungan Pengetahuan Kadarzi dengan Anemia 

Hubungan pengetahuan kadarzi dengan anemia ibu hamil merupakan 

pengetahuan tentang 3 indikator kadarzi untuk ibu hamil yang tidak memiliki 

bayi dan balita dengan hasil pemeriksaan kadar Hb ibu hamil. Tabel 21 

menjelaskan distribusi kejadian anemia berdasarkan pengetahuan. 

Tabel 21 

Distribusi Kejadian Anemia berdasarkan Pengetahuan Kadarzi 

Pengetahuan 

Kejadian Anemia 
Jumlah Nilai p 

Tidak Anemia Anemia 

N % N % N %  

Baik 
Kurang 

12 
2 

41,4 
22,2 

17 
7 

58,6 
77,8 

29 
9 

100,0 
100,0 

0,438* 

*) Uji Chi Square 

Berdasarkan hasil distribusi kejadian anemia berdasarkan 

pengetahuan kadarzi diperoleh bahwa ibu hamil yang memiliki pengetahuan 

baik tidak anemia sebesar 41,4%, hasil ini cenderung lebih kecil jika 

dibandingkan dengan ibu hamil yang memiliki pengetahuan baik anemia yaitu 

sebesar 58,6%. Distribusi hubungan pengetahuan kadarzi dengan kejadian 

anemia menggunakan uji chi square menyatakan bahwa nilai p lebih besar 

dari 0,05 yaitu 0,438 sehingga tidak terdapat hubungan antara pengetahuan 

kadarzi dengan kejadian anemia ibu hamil. Hal ini disebabkan karena 

pengetahuan bukan merupakan faktor langsung terjadinya anemia. Faktor 

langsung yang mempengaruhi anemia yaitu mengkonsumsi makanan yang 

mengandung zat besi, meminum tablet Fe, peningkatan kebutuhan zat besi 

ibu hamil maupun penyakit infeksi (Andriani dan Wirjatmadi, 2012). 

Ibu hamil yang memiliki pengetahuan yang baik tentang makan 

makanan beraneka ragam belum tentu memilih bahan makanan yang baik 

sesuai dengan kebutuhan, hal ini dikarenakan ada faktor lain yang 
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mempengaruhi seperti sosial ekonomi sehingga mempengaruhi daya beli 

pangan padahal susunan makanan yang dikonsumsi setiap hari untuk 

memenuhi kebutuhan tubuh dalam satu hidangan lengkap sangat dibutuhkan 

karena apabila makanan yang dikonsumsi rendah mengandung zat besi akan 

berdampak pada anemia (Sulistyawati, 2009). 

Hasil penelitian Ananti dan Muthmainah (2013) menunjukkan bahwa 

tidak ada hubungan antara pengetahuan dengan kejadian anemia, dimana ibu 

hamil yang memiliki pengetahuan baik tetapi tidak dapat menerapkan dalam 

perilaku (tidak patuh dalam meminum tablet Fe dan masih meminum tablet Fe 

dengan air teh) maka kemungkinan dapat mengalami anemia. Hal ini 

membuktikan bahwa pengetahuan bukan merupakan faktor langsung yang 

mempengaruhi anemia, namun pengetahuan dapat berpengaruh pada 

tindakan yang akan dilakukan seseorang. Ibu hamil perlu mendapatkan 

edukasi seperti penyuluhan baik individu maupun secara berkelompok, untuk 

lebih memudahkan dan melakukan pendekatan pada ibu hamil maka 

sebaiknya penyuluhan kepada individu lebih diutamakan agar pesan-pesan 

yang disampaikan mudah diterima dan dipahami serta dilaksanakan oleh ibu 

hamil (Ananti dan Muthmainah, 2013). 

Makna dalam surat Al-Baqarah ayat 269 yaitu Allah memberikan 

hikmah, artinya ilmu-ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang mumpuni, akal 

yang terus, pemikiran yang matang dan terciptanya kebenaran dalam 

perkataan maupun perbuatan. Inilah seutama-utamanya pemberian dan 

sebaik-baiknya karunia. Kandungan ayat ini berkaitan dengan hikmah yang 

diberikan Allah berupa pengetahuan dapat berguna untuk ibu hamil untuk 
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memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhannya sehingga hikmah itu 

akan menuntunnya pada kebaikan berupa kesehatan. 

 

G. Hubungan Perilaku Kadarzi dengan Anemia 

Anemia dapat disebabkan oleh beberapa faktor, berikut merupakan 

tabel distribusi kejadian anemia pada ibu hamil berdasarkan perilaku kadarzi.    

Tabel 22 

Distribusi Kejadian Anemia berdasarkan Perilaku Kadarzi 

Perilaku 
Kadarzi 

Kejadian Anemia 

Jumlah 
Nilai 

p 
OR 

95% CI  Anemia 
Tidak 

Anemia 

N % N % N %   

Kadarzi 
Tidak Kadarzi 

3 
11 

16,7 
55,0 

15 
9 
 

83,3 
45,0 

 

18 
20 

100,0 
100,0 

0,020* 0,164 
(0,036-
0,749) 

       *) Uji Chi-Square 

Berdasarkan hasil analisis diperoleh bahwa ibu hamil yang memiliki 

perilaku kadarzi anemia sebesar 16,7%, hasil ini lebih kecil jika 

dibandingkan dengan ibu hamil yang menerapkan perilaku kadarzi tidak 

anemia sebesar 83,3%. Distribusi kejadian anemia berdasarkan perilaku 

kadarzi menyatakan nilai p <0,05 yaitu 0,02 yang berarti ada hubungan 

antara perilaku kadarzi dengan kejadian anemia. 

Hasil analisis nilai OR yaitu 0,164 dan cara membacanya 1/OR atau 

1/0,164 = 6,1 yang berarti responden yang berperilaku kadarzi 6 kali lebih 

kecil mengalami anemia jika dibandingkan dengan responden yang tidak 

berperilaku kadarzi, hasil OR tersebut signifikan/ bermakna karena nilai 

confidence Interval (CI) 95% konsisten bersifat protektif yaitu 0,036-0,749 

dan tidak ada nilai yang melewati angka 1. 
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Penelitian Artisa (2010) yang menyatakan adanya keterkaitan 

perilaku kadarzi dengan 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 ibu 

dan bayinya. Pemilihan bahan makanan yang banyak mengandung zat 

besi dan asupan suplemen gizi (tablet Fe) dibutuhkan ibu pada proses 

kehamilan sehingga tidak akan terjadi anemia gizi besi (Artisa, 2010). 

Kebutuhan ibu hamil yang kurang, baik makanan yang 

mengandung zat gizi makro (karbohidrat, lemak dan protein) ataupun zat 

gizi mikro (vitamin dan mineral) jika tidak terpenuhi dapat mengakibatkan 

masalah gizi dan anemia. Penelitian Namazi (2016) menunjukkan 

hubungan yang signifikan secara statistik antara prevalensi anemia dan 

mengkonsumsi suplemen zat besi ibu hamil di Tehran, Iran. Prevalensi ibu 

hamil sebanyak 86,5% tidak mengalami anemia dan 20,6% ibu hamil 

mengkonsumsi suplemen zat besi dengan ditambah jus jeruk untuk 

meningkatkan penyerapan zat besi (Namazi, 2016). Penelitian Sharma dan 

Shankar (2010) mengenai anemia di New Delhi, India menunjukkan 46% 

ibu hamil kekurangan zat besi karena memulai kehamilan dengan anemia. 

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan nilai tersebut dengan diberikan 

suplemen zat besi, hasilnya 54% ibu hamil yang diberi suplemen zat besi 

lebih kecil kemungkinannya mengalami anemia defisiensi besi (Sharma 

dan Shankar, 2010). 

Ibu hamil yang mengalami anemia memerlukan asupan nutrisi dan 

gizi dengan makan makanan yang telah diberikan Allah. Berdasarkan isi 

kandungan Al-qur’an Surat Al An’am ayat 142 bahwa memakan hewan 
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ternak yang telah disembelih. Hewan ternak merupakan sumber protein 

hewani yang didalamnya mengandung zat besi yang dibutuhkan bagi ibu 

hamil agar tidak terjadi anemia. Selain itu, pengetahuan dalam memilih 

makanan yang baik juga diperlukan. 

 


