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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Anemia hingga saat ini masih merupakan masalah kesehatan yang 

mempunyai peranan sebagai penyebab tingginya angka kematian ibu dan bayi. 

Anemia pada ibu hamil meningkatkan resiko terjadinya keguguran, lahir 

sebelum waktunya, melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR), 

lahir mati dan kematian perinatal (Depkes, 2003). Angka kematian ibu (AKI) 

sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian bayi (AKB) 

sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup. Wanita hamil merupakan salah satu 

kelompok yang rentan terhadap masalah gizi terutama anemia kekurangan zat 

besi (Depkes, 2009). 

Di Indonesia  prevalensi  anemia kehamilan relatif tinggi, yaitu 38% -

71.5% dengan rata-rata 63,5% (Faudy dan Bangun, 2013). Data tersebut 

tidak spesifik karena tidak diketahui penyebab anemianya. Menurut standar 

pelayanan dasar untuk antenatal pemeriksaan yang rutin dilakukan adalah 

pemeriksaan laboratorium darah lengkap, yaitu kadar Hb (Dinkes, 2008). 

Program pemerintah untuk penanggulangan anemia adalah dengan 

pemberian tablet besi atau lebih dikenal dengan sebutan tablet tambah darah, 

merupakan suplementasi zat besi yang harganya relatif murah, dapat 

meningkatkan haemoglobin/gram dalam jangka waktu 4 bulan, sehingga 

dimungkinkan sasaran wanita usia subur (WUS) mampu menyediakan sendiri 

dalam program kemandirian agar penanggulangan anemia menjadi efektif dan 

efisien. Dosis pencegahan yang diberikan kepada kelompok sasaran (WUS) 
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tanpa pemeriksaan kadar Hb, yaitu rutin 1 tablet setiap minggu dan 1 tablet 

setiap hari pada masa haid. Untuk ibu hamil sampai masa nifas meminum 

sehari 1 tablet (60 mg besi elemental dan 0,25 mg asam folat) berturut-turut 

selama minimal 90 hari masa kehamilannya sampai 40 hari setelah melahirkan 

(Depkes, 2003). 

Hasil survei dinas kesehatan kota Malang tahun 2012 cakupan pemberian 

tablet Fe pada ibu hamil di kota Malang sudah mencapai 100%, tetapi angka 

kejadian anemia pada ibu hamil masih tinggi. Dari hasil survei tersebut yang 

menggunakan metode random sampling total angka kejadian anemia pada ibu 

hamil sebanyak 107 orang, dan jumlah yang tebanyak adalah di Puskesmas 

Kendalkerep. 

Dari latar belakang tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian tentang  

Hubungan pemberian tablet Fe pada ibu hamil dengan peningkatan kadar 

hemoglobin di Puskesmas Kendalkerep Kota Malang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Apakah ada hubungan pemberian tablet Fe pada ibu hamil dengan 

peningkatan kadar hemoglobin di Puskesmas Kendalkerep? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan pemberian tablet Fe dapat meningkatkan 

kadar hemoglobin pada ibu hamil di Puskesmas Kendalkerep Kota 

Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui jumlah ibu hamil dengan anemia (kadar Hb < 11 g/dl). 



3 

 

2. Membuktikan pemberian tablet Fe pada ibu hamil dapat 

meningkatkan kadar hemoglobin dan mencegah terjadinya anemia. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Akademik 

1. Menambah wawasan keilmuan dan khasanah Ilmu kedokteran, yang 

berkaitan dengan anemia pada kehamilan. 

2. Sebagai tambahan informasi penting terhadap cakupan pemberian 

tablet Fe dalam evaluasi program/kegiatan IKA, program gizi. 

1.4.2 Manfaat Klinis 

1. Sebagai masukan pelaksanaan program dan kebijakan Dinas 

Kesehatan dalam penanggulangan anemia pada Ibu hamil yang 

dilakukan penegakan diagnosis laboratrium secara rasional. 

2. Sebagai sumber informasi pelaksanaan program pemberian tablet besi 

secara rasional.   

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

1. Memberikan informasi kepada masyarakat pentingnya pencegahan 

dan penanggulangan anemia pada Ibu hamil. 

2. Memberikan informasi kepada masyarakat pentingnya memeriksa 

kehamilannya di puskesmas yang memiliki fasilitas untuk 

menegakkan anemia. 
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