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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kehamilan merupakan masa yang paling rentan mengalami 

masalah gizi, karena di masa ini terjadi perubahan pola makan yang 

dapat mempengaruhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin. Pada masa ini, ibu 

hamil memerlukan zat gizi yang lebih tinggi untuk membantu 

pertumbuh an dan perkembangan janin. Masalah gizi yang biasa terjadi di 

usia kehamilan adalah status gizi kurang dengan ukuran lingkar lengan 

atas (LILA) <23,5 cm yang berisiko mengalami kekurangan kadar 

hemoglobin dalam darah atau biasa disebut dengan anemia (Waryana, 

2010). 

Anemia merupakan masalah kesehatan terbesar di dunia 

terutama pada kelompok ibu hamil. Anemia kehamilan merupakan kondisi 

kadar hemoglobin dalam darah <11 g (Prawiharodjo, 2008). WHO tahun 

2015 menyatakan prevalensi anemia pada ibu hamil di dunia sebesar 

38%. Di Indonesia sebesar 48,1% (Riskesdas, 2018). Sedangkan di 

Kabupaten Sukoharjo sebesar 9,39% (Dinkes Sukoharjo, 2019). 

Berdasarkan hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI), anemia 

dalam kehamilan karena defisiensi zat besi atau pendarahan akut 

dikaitkan dengan meningkatnya angka kematian ibu di tahun 2012 yaitu 

259 per 100.000 kelahiran. Berdasarkan Profil Jawa Tengah tahun 2018 

tercatat bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Jawa Tengah 

mengalami penurunan dari 88,05 per 100.000 kelahiran di tahun 2017 

menjadi 78,6 per 100.00 kelahiran di tahun 2018. Sedangkan Angka 

Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Jawa Tengah sebesar 8,37 per 1.000 

kelahiran hidup. 
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Anemia kehamilan merupakan masalah nasional yang 

berpengaruh terhadap sumber daya manusia karena menggambarkan 

kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Untuk mengatasi ibu hamil 

KEK dan anemia, pemerintah mempunyai kebijakan dengan pemberian 

makanan tambahan untuk ibu hamil dan tablet Fe minimal 90 tablet 

selama masa kehamilan (Kemenkes, 2017). Upaya untuk mencegah 

maupun mengobati anemia pada ibu hamil yaitu dapat melakukan 

pemeriksaan sebelum hamil dan selama masa kehamilan, banyak 

konsumsi makanan dengan sumber zat besi yang tinggi seperti hati, 

daging merah, ikan dan sayuran hijau seperti bayam dan kangkung serta 

rutin minum tablet Fe selama 90 hari berturut-turut dan vitamin C. 

Salah satu faktor penyebab terjadinya anemia yaitu status gizi 

kurang. Status gizi seseorang dapat dipengaruhi oleh konsumsi asupan 

zat gizi. Asupan gizi yang salah akan menimbulkan masalah kesehatan 

yang dapat menyebabkan faktor risiko kurang energi konis (KEK) pada 

ibu hamil. Penentuan status gizi pada ibu hamil dapat dilakukan dengan 

melakukan pengukuran LILA. Hasil pengukuran LILA ≥23,5 cm artinya 

tidak berisiko (KEK) sedangkan ukuran LILA <23,5 cm artinya berisiko 

KEK (Proverawati dan Asfuah, 2009). Kebutuhan zat gizi yang kurang 

dapat memicu timbulnya abortus, kehilangan banyak darah pasca 

persalinan, kelahiran prematur, dan anemia pada ibu hamil (Marmi, 

2014). 

Kekurangan energi kronis (KEK) merupakan suatu keadaan 

dimana status gizi kurang yang disebabkan karena kurangnya konsumsi 

pangan. Kebutuhan wanita hamil akan mengalami peningkatan jumlah 

konsumsi pangan sumber energi untuk memenuhi kebutuhan ibu dan 

janin. Energi diperlukan untuk membantu proses gerakan otot saluran 
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pencernaan, sehingga gerakan ini membantu saluran pencernaan dan 

membantu proses penyerapan zat besi pada usus. Sedangkan protein 

berfungsi dalam transportasi zat besi di dalam tubuh, jika transportasi dan 

penyerapan zat besi terhambat akan mengakibatkan anemia defisiensi 

zat besi. (Rahmaniar, 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2018) menyebutkan 

bahwa terdapat hubungan bermakna antara status gizi dengan kadar 

hemoglobin ibu hamil. Ibu hamil KEK yang kurang konsumsi sumber 

energi dan protein, kemungkinan akan mengalami kekurangan asupan 

zat gizi lain seperti zat besi. Hal ini dapat disebabkan karena konsumsi 

asupan zat besi di dalam makanan disertai dengan konsumsi bahan 

makanan lain seperti kafein yang dapat menghambat penyerapan zat 

besi. Anemia kehamilan dapat mengakibatkan kematian janin dan berat 

bayi lahir rendah (BBLR) serta mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan bayi (Manuaba, 2012). 

Prevalensi anemia pada ibu hamil di Desa Wirun sebesar 32,43%, 

angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan prevalensi anemia di 

Puskesmas Mojolaban yaitu 28,21% (Dinkes Sukoharjo, 2019). Hal ini 

menunjukkan adanya masalah kesehatan yang dapat berdampak pada 

kejadian anemia. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut peneliti 

tertarik untuk mengetahui apakah ada hubungan antara status gizi 

dengan kadar hemoglobin pada ibu hamil di Desa Wirun Kecamatan 

Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 

B. Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan antara status gizi dengan kadar 

hemoglobin pada ibu hamil di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban 

Kabupaten Sukoharjo? 
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C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan antara status gizi dengan kadar 

hemoglobin pada ibu hamil di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban 

Kabupaten Sukoharjo. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan status gizi pada ibu hamil di Desa Wirun 

Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 

b. Mendeskripsikan kadar hemoglobin pada ibu hamil di Desa Wirun 

Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo. 

c. Menganalisis hubungan antara status gizi dengan kadar 

hemoglobin pada ibu hamil di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban 

Kabupaten Sukoharjo. 

D. Manfaat 

1. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi tentang hubungan antara status gizi 

dengan kadar hemoglobin pada ibu hamil serta pentingnya 

mempertahankan status gizi dan asupan gizi seimbang pada masa 

kehamilan untuk mencegah anemia. 

2. Bagi Puskesmas 

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan pihak puskesmas 

dapat menjadi tempat sarana edukasi tentang status gizi dan anemia 

pada kehamilan melalui kelas ibu hamil yang ada di desa. 

3. Bagi Peneliti 

Dapat menambah wawasan dan memperoleh pengalaman dalam 

pembelajaran serta pengetahuan dalam menerapkan teori yang 

didapat selama masa perkuliahan. Dan bagi peneliti lain yang ingin 
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melanjutkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau 

bahan data perbandingan bagi penelitian selanjutnya. 

E. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini meliputi status gizi dengan kadar 

hemoglobin pada ibu hamil di Desa Wirun Kecamatan Mojolaban 

Kabupaten Sukoharjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


