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  BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Anemia adalah tingkat kekurangan zat besi yang paling berat dan terjadi bila 

konsentrasi hemoglobin (Hb) jauh dibawah ambang batas yang ditentukan sebagai 

anemia.Kekurangan zat besi dalam tubuh mengakibatkan pembentukan hemoglobin 

berkurang sehingga kadarnya dalam tubuh menjadi rendah.Zat besi (Fe) merupakan bagian 

dari molekul hemoglobin. Kekurangan zat besi (Fe) pada tubuh maka produksi hemoglobin 

akan menurun jika cadangan  zat besi (Fe) dalam tubuh sudah benar-benar habis. Kurangnya 

zat besi (Fe) dalam tubuh  ibu hamil karena perdarahan menahun, atau berulang-ulang yang 

biasa dari semua bagian tubuh. Faktor resiko defisiensi zat besi (Fe) terjadi  pada ibu hamil 

karena cadangan besi dalam tubuh lebih sedikit sedangkan kebutuhannya lebih tinggi yaitu 

antar 1-2 mg zat besi (Fe) secara normal (Muryanti, 2006). 

Menurut World Health Organization (WHO) kejadian anemia pada ibu hamil berkisar 

antara 20 %- 89% dengan menetapkan hemoglobin (Hb) 11 gr %sebagai dasarnya 

(Manuaba,2012). Sedangkan di  Indonesia tingginya angka yang menderita angka anemia 

disebabkan oleh keadaan kesehatan dan gizi ibu yang rendah selama masih hamil, terlihat 

dengan masih banyaknya kejadian anemia gizi besi pada ibu hamil yaitu 63,5% 

(Manuaba,2012). 

Hasil Survey Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) Indonesia tahun 2004 kejadian 

anemia ibu hamil sebanyak 50%, sedangkan target tahun 2004 angka kejadian anemia 50% 

(Ikatan Bidan Indonesia, 2004).Berdasarkan Survey Kajian Data Anemia Dinas Kesehatan 

Jawa Timur tahun 2002,prevalensi AGB ibu hamil di Jawa Timur sebesar 42,6%, sedangkan 
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di Kabupaten Malang tahun 2003 sebesar 39,33%.Dinas Kesehatan Jawa Timur tahun 2006 

angka kejadian anemia pada ibu hamil 55% dari target 50%.(Wirakusumah,1999). 

Salah satu penyebab kematian ibu akibat anemia atau defisiensi zat besi (Fe) dalam 

tubuh pada ibu hamil karena perdarahan menahun atau berulang yang terjadi di semua 

bagian tubuh. Terjadinya anemia pada ibu hamil disebabkan salah satunya asupan gizi pada 

saat hamil, dimana asupan gizi pada saat hamil berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan zat 

besi, terutama terjadi pada trimester III karena pada ini terjadi peningkatan ekspansi massa 

sel darah merah, maka kebutuhan akan zat besi bertambah, sedangkan ibu hamil tidak 

menyadari hal ini akan berdampak pada terjadinya anemia. Selain itu faktor resiko defisiensi 

zat besi (Fe) terjadi pada ibu hamil karena cadangan besi dalam tubuh lebih sedikit 

sedangkan kebutuhannya lebih tinggi yaitu antara 1-2 mg zat besi (Fe) secara normal.Anemia 

juga dapat menyebabkan seorang ibu melahirkan berat bayi lahir rendah (BBLR) dan anemia 

pada bayi yang dilahirkan (Muryanti, 2006). 

Salah satu sasaran yang ditetapkan pada Indonesia Sehat 2010 adalah menurunkan 

angka kematian maternal menjadi 125 per 100.000 kelahiran hidup dan angka kematian 

neonatal menjadi 16 per 1000 kelahiran hidup (Sarwono, 2002).Masalah yang dihadapi oleh 

pemerintah Indonesia adalah tingginya prevalensi anemia ibu hamil yaitu 50,9 % dan 

sebagian besar penyebabnya adalah kekurangan zat besi yang diperlukan untuk pemben 

tukan hemoglobin, sehingga yang ditimbulkan disebut anemia kekurangan besi (Depkes 

RI,2003). 

Upaya-upaya dalam penanggulangan anemia gizi terutama pada wanita hamil telah 

dilaksanakan pemerintah. Salah satu caranya adalah melalui suplementasi tablet besi. 

Suplementasi tablet besi dianggap merupakan cara yang efektif karena kandungan besinya 

padat dan dilengkapi dengan asam folat yang sekaligus dapat mencegah dan menanggulangi 
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anemia akibat kekurangan asam folat. Cara ini juga efisien karena tablet besi harganya relatif 

murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat kelas bawah serta mudah didapat (Depkes, 

1996). 

Penelitian yang membahas masalah hubungan tingkat konsumsi energi dan zat besi 

dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester III di desa Jatiguwi, Kecamatan 

Sumberpucung, Kabupaten Malang pernah dilakukan oleh Wawin Misterianingtiyas pada 

tahun 2002. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Jatiguwi, Kecamatan Sumberpucung, 

Kabupaten Malang Sampel pada penelitian ini sebesar 20 ibu hamil trimester III.Teknik 

pengambilan sampel dilakukansecara Quota Sampling. Hasil analisis Regresi Linier menunjukkan 

bahwa variabel bebas yang berhubungan secara signifikan terhadap kejadian anemia adalah 

tingkat konsumsi protein (p=0,009) dan tingkat konsumsi zat besi (p=0,023). Sedangkan 

untuk variabel bebas yang lain (pola konsumsi makan, tingkat konsumsi energi, tingkat 

konsumsi vitamin C) menunjukkan hubungan yang tidak signifikan terhadap kejadian 

anemia. 

Upaya pencegahan efektif untuk menanggulangi anemia gizi adalah mengubah pola 

makan artinya asupan makan yang diberikan banyak mengandung zat besi.Dalam kasus yang 

berat diberikan suplemen zat besi dalam kurun waktu tertentu dan tidak menutup 

kemungkinan untuk dilakukan transfusi (Depkes, 2003). 

Telur merupakan produk peternakan yang memberikan sumbangan terbesar bagi 

tercapainya kecukupan gizi masyarakat. Dari sebutir telur didapatkan gizi yang cukup 

sempurna karena mengandung zat-zat gizi yang lengkap dan mudah dicerna.Oleh karenanya, 

telur merupakan bahan pangan yang sangat baik untuk anak-anak yang sedang tumbuh dan 

memerlukan protein dan mineral dalam jumlah banyak.Telur juga sangat baik dikonsumsi 

oleh ibu hamil maupun ibu yang menyusui (Sudaryani, 2003). 
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Wanita hamil dan menyusui memerlukan tambahan gizi yang dapat dicukupi dengan 

makan dua butir telur setiap hari.Hal ini sangat erat hubungannya dengan pertumbuhan janin 

dan pembentukan ASI bagi ibu yang sedang menyusui. Bahkan, telur juga dianjurkan 

diberikan kepada orang yang sedang sakit untuk mempercepat proses kesembuhannya 

(Sudaryani, 2003). 

Telur ayam kampung memiliki gizi yang lebih baik dibandingkan telur ayam ras dan 

telur bebek. Karena setiap 100 gram telur ayam kampung mengandung 74 gram air, 12,8 

gram protein, 11,5 gram lemak, 0,7 gram karbohidrat serta sebagai vitamin dan mineral. Oleh 

karena itu telur ayam kampung dijual lebih mahal dipasaran. (Agus, dkk., 2002). 

Penelitian yang dilakukan oleh Cornell University menyimpulkan bahwa kandungan 

kolin yang terdapat pada telur berguna untuk melindungi ibu hamil dari efek stres yang sering 

muncul selama kehamilan.Dari hasil penelitian sebelumnya juga sudah mengindikasikan, bila 

selama kehamilan terkena paparan hormon stres yang tinggi atau hormon kortisol dapat 

menyebabkan anak lebih rentan dengan stres yang disebabkan penyakit serta kondisi kronis. 

Hasil dari penelitian ini semakin memperjelas bahwa kandungan kolin sangat penting 

untuk perkembangan janin.Penelitian ini telah melibatkan sekitar 24 wanita yang sedang 

hamil 3 bulan yang diminta secara acak untuk mengkonsumsi 480 mg/hari atau 930mg/hari, 

dan proses dilakukan sampai 12 minggu.Setelah itu, para peneliti mencoba mengumpulkan 

sampel plasenta, jaringan plasenta, dan darah ibu. Kemudian mereka akan membandingkan 

antara tingkat kortisol dengan perbedaan genetik pada keseluruhan sampel. 

Arie Caudill.PhD,(2011) selaku pemimpin riset dari Cornell University, mengatakan 

“Temuan menunjukkan bahwa asupan tinggi kolin saat hamil dapat melawan beberapa efek 

merugikan akibat stres sebelum melahirkan.Seperti tingkah laku, neuroendokrin, dan 

gangguan metabolik”.Hasil dari penelitian juga menjelaskan bahwa wanita yang melakukan 
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diet dengan kandungan kolin rendah mempunyai risiko yang lebih besar untuk mendapatkan 

bayi yang mengalami cacat tabung saraf, contohnya spina bifida. Yang lebih mengejutkan lagi 

dari penjelasan penelitian lain bahwa kolin mempunyai manfaat untuk mencegah terkena 

kanker payudara, fungsi otak dan anti inflamasi.  

Arie Caudill. PhD, (2011) mengatakan, makanan yang banyak mengandung kolin 

adalah telur.Di dalam sebutir telur terdapat kandungan kolin 125 mg. Kandungan ini terdapat 

pada kuning telur bukan pada putih telur.Hasil dari penemuan ini telah diterbitkan 

dalam Journal of Federasi American Societies for Eksperimental Biology2011. 

Peneliti Universitas Comell, New York, AS menemukan manfaat dari mengkonsumsi 

telur bagi ibu hamil memiliki dampak positif terhadap cabang bayi dan rahimnya, mampu 

mengurangi risiko bayi terkena penyakit yang berhubungan dengan metabolisme, tekanan 

darah tinggi, atau diabetes. Tim yang dipimpin Arie Caudill.PhD, (2011) menyimpulkan hal 

tersebut  setelah melakukan pengamatan terhadap 24 perempuan ketika hamil trimester I 

yang dipilih secara acak.  Partisipan itu telah diminta memasukkan telur dalam kategori 

makanan yang dikonsumsi setiap hari. Selama itu pula tim mengumpulkan dan membanding-

bandingkan data kehamilan serta sampel darah dari plasenta. 

Berdasarkan survey yang peneliti lakukan pada bulan Mei 2013, jumlah ibu hamil 

trimester III yang kadar Hb nya rendah (<11 gr/dl) di Puskesmas Dinoyo Kabupaten 

Malang cukup banyak sehingga peneliti tertarik mengambil populasi dari di Puskesmas 

Dinoyo Kabupaten Malang. Saat peneliti melakukan studi pendahuluan dengan 

caramelakukan wawancara kepada Kepala Bidang KIA Puskesmas dinoyo, mengatakan 

masih banyak ibu hamil yang kadar Hb nya rendah. 

Berdasarkan teori tersebut, peneliti sangat tertarik untuk meneliti Hubungan Riwayat 

Mengkonsumsi Tablet Fe dan Telur Ayam Kampung Dengan Kadar Hb Pada Ibu Hamil 
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Trimester III karena sejauh ini kebanyakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih 

menitik beratkan pengaruh pemberian tablet Fe pada ibu hamil dengan anemia. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, maka masalah peneliti yang 

dapat di rumuskan adakah hubungan riwayat mengkonsumsi tablet Fe dan telur ayam 

kampung dengan kadarHb pada ibu hamil trimester III di Puskesmas Dinoyo? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan riwayat mengkonsumsi tablet Fe dan telur ayam 

kampung dengan kadarHb pada ibu hamil trimester III di Puskesmas Dinoyo Malang. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan gambaran riwayat konsumsi tablet Fe dan telur ayam kampung pada 

ibu hamil trimester IIIdi Puskesmas Dinoyo Malang. 

b. Mendeskripsikan kadar Hb pada ibu hamil trimester  IIIdi Puskesmas Dinoyo Malang. 

c. Menganalisis hubungan riwayat mengkonsumsi tablet Fe dan telur ayam kampung 

dengan kadar Hb pada ibu hamil trimester III di Puskesmas DinoyoMalang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Mahasiswa  

Manfaat penelitian ini bagi mahasiswa adalah dapat memberikan edukasi mengenai 

penting nya mengkonsumsi tablet Fe dan telur ayam kampung sehingga dapat menekan 

angka anemia pada ibu hamil. 
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2.Bagi Masyarakat 

 Manfaat penelitian ini bagi ibu hamil adalah diharapkan dapat memberikan informasi 

tentang manfaat dari mengkonsumsi tablet Fe dan telur ayam kampung terhadap kadar 

Hb. 

3.Bagi Pelayanan Kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan evaluasi bagi 

petugas kesehatan untuk memberikan pendidikan atau penyuluhan kesehatan kepada ibu 

hamil sehingga dapat mengurangi angka kejadian anemia di Indinesia.  

4. Bagi Pendidikan  

 Memberikan informasi guna menambah wawasan keilmuan khususnya bagi keperawatan 

maternitas sehingga dapat dijadikan bahan masukan penelitian mendatang. 

5. Bagi Profesi 

Sebagai masukan bagi profesi keperawatan agar lebih meningkatkan pelayanan terhadap 

pentingnya pemberian tablet Fe dan telur ayam kampung untuk meningkatkan kadar Hb 

pada ibu hamil, khususnya  pada trimester II dan III baik di RS, Rumah bersalin maupun 

Puskesmas Perawatan. 

1.5 Keaslian Penelitian 

1. Hastuti, (1998) meneliti Evaluasi Program Pemberian Tablet Fe kepada ibu hamil di 

Kabupaten Semarang propinsi Jawa Tegah tahun 1996. Rancangan dalam penelitian ini 

adalah Cross Sectional dan menghasilkan kesimpulan yaitu factor-faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan program pemberian tablet Fe adalah dari sudut perencanaan, 

organisasi, jalur distribusi, tempat, pengawasan, pembinaan, dan pemantauan. Perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penulis meneliti pengaruh 
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pemberian tablet Fe dan telur ayam kampung terhadap kadar Hb pada ibu hamil trimester 

II dan III. 

2. Osma Syarif, (1994) meneliti Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Anemia 

Gizi pada Ibu Hamil di Kabupaten Serang dan Tanggerang Jawa Barat tahun 1994, 

rancangan dalam penelitian ini adalah Cross Sectional yang menghasilkan kesimpulan yaitu 

pengetahuan ibu hamil tentang gizi terbukti sebagai salah satu faktor yang ikut 

menentukan terhadap terjadinya anemia gizi pada ibu hamil. Anemia gizi pada ibu hamil 

yang mempunyai pengetahuan gizi dengan teori rendah mempunyai pengetahuan gizi 

dengan kategori tinggi. Semantara pendidikan ibu pada penelitian ini tidak kelihatan 

hubungannya dengan kejadian anemia gizi pada ibu hamil. Perbedaan dengan penelitian 

yang akan dilakukan oleh penulis adalah pengetahuan tentang gizi khususnya pada telur 

ayam kampung terhadap kadar Hb pada ibu hamil. 

3. Lydia Fanny, (2011)  meneliti Pengaruh Pemberian Tablet Fe Terhadap Kadar 

Hemoglobin Ibu Hamil Di Puskesmas Tamamaung Tahun 2011, rancangan dalam 

penelitian ini adalah Chi Square Test yang menghasilkan kesimpulan1. Kadar Hb ibu hamil 

sebelum pemberian tablet Fe masing-masing sebesar 50% yang mempunyai nilai kadar Hb 

< 11 gr/dl dan 50% yang mempunyai nilai kadar Hb > 11 gr/dl. 2. Kadar Hb ibu hamil 

setelah pemberian tablet Fe pada umumnya tidak mengalami anemia yaitu sebesar 70% 

dan yang mengalami anemia sebesar 30%. 3. Tidak ada pengaruh pemberian tabletFe 

dengan status antara kadar Hbawal dan Hb akhir (p=0,563) >p=0.05) yang membuktikan 

bahwa terjadi perubahan distribusi penderita anemia setelah dilakukan pemberian tablet 

Fe pada ibu hamil. 

4. Wawin Misterianingtiyas, (2002) meneliti Hubungan Tingkat Konsumsi Energi Dan Zat 

Gizi Dengan KejadianAnemia Pada Ibu Hamil Trimester III Di Desa Jatiguwi,Kecamatan 



9 
 

Sumberpucung, Kabupaten Malang 2002, rancangan dalam penelitian ini adalah Cross-

Sectional yang menghasilkan kesimpulan yaitu, 1. Sebagian besar pola konsumsi makan 

responden termasuk dalam kategori cukup dan masih didominasi oleh kelompok padi-

padian terutama beras sebesar 81,3% yang merupakan bahan dasar dari nasi. Nasi 

dikonsumsi setiap kali responden makan sebanyak 3 kali sehari jumlahnya, serta tidak 

mengkonsumsi minuman beralkohol dan rokok. 2. Perlu adanya perbaikan pola konsumsi 

makan terutama untuk mencapai tingkat konsumsi energi dan zat gizi (protein, zat besi 

dan vitamin C) yang normal, guna mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil trimester 

III yang dapat berdampak pada peningkatan resiko morbiditas maupun mortalitas ibu dan 

bayi, kemungkinan melahirkan BBLR dan prematur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


