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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tingkat pengetahuan ibu hamil yang rendah sangat mempengaruhi 

bagaimana ia menjaga kehamilannya. Adanya mitos bahwa ibu hamil pantang 

mengonsumsi makanan tertentu menyebabkan sebagian besar ibu hamil tidak 

mengonsumsi makanan yang merupakan sumber gizi baginya. Perilaku seseorang 

atau masyarakat tentang kesehatan ditentukan oleh pengetahuan, sikap, 

kepercayaan, dan tradisi dari orang yang bersangkutan. Pengetahuan yang dimiliki 

ibu hamil tentang anemia dan kehamilan dapat membantu dalam merawat dirinya 

dan kandungannya secara baik dan sesuai (Mulyati., et al, 2007). 

Anemia sering terjadi akibat defisiensi zat besi karena pada ibu hamil 

terjadi peningkatan kebutuhan zat besi dua kali lipat akibat peningkatan volume 

darah tanpa ekspansi volume plasma, untuk memenuhi kebutuhan ibu dan 

pertumbuhan janin (Fatimah, St., et al, 2011). 

Dampak anemia pada janin antara lain abortus, terjadi kematian intauterin, 

prematuritas, berat badan lahir rendah, cacat bawaan dan mudah infeksi. Pada ibu, 

saat kehamilan dapat mengakibatkan abortus, persalinan prematuritas, ancaman 

dekompensasi kordis dan ketuban pecah dini. Pada saat persalinan dapat 

mengakibatkan gangguan his, retensio plasenta dan perdarahan post partum 

karena atonia uteri (Manuaba, 2007). 

Sebagian besar wanita mengalami anemia selama kehamilan, baik di 

negara berkembang maupun negara maju. WHO melaporkan bahwa sekitar 35% 



2 
 

 
 

sampai 75% (rata-rata 65%) dari wanita hamil di negara berkembang mengalami 

anemia selama kehamialan, sedangkan di negara maju hanya 18% (Allen, 2000). 

Wanita hamil merupakan salah satu kelompok yang rentan masalah gizi terutama 

masalah anemia gizi besi. Berdasarkan Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) 

pada tahun 2001 menunjukkan 40,1% ibu hamil menderita anemia dan pada tahun 

2007 turun menjadi 24,5% (Rikerdas, 2007). Namun demikian, keadaan ini 

mengindikasiakan bahwa anemia gizi besi masih menjadi masalah kesehatan 

masyarakat (Kemenkes RI, 2010). 

Mengacu pada uraian di atas maka penulis merasa terdorong untuk 

melakukan penelitian di Puskesmas Sukorame Kediri, Kediri merupakan salah 

satu kota yang menjalin kerja sama dengan Fakultas Kedokteran Universitas 

Muhammadiyah Malang melalui rumah sakit pendidikan. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan tentang anemia pada ibu hamil 

trimester II dan III dengan resiko terjadinya anemia dalam kehamilan di 

Puskesmas Sukorame Kediri. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat ditarik suatu rumusan masalah 

yaitu “adakah hubungan antara pengetahuan tentang anemia pada ibu hamil 

timester II dan III dengan resiko terjadinya anemia dalam kehamilan?” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

pengetahuan tentang anemia pada ibu hamil trimester II dan III dengan resiko 

terjadinya anemia dalam kehamilan di Puskesmas Sukorame Kediri. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

a. Mengetahui jumlah ibu hamil trimester II dan III yang memiliki 

pengetahuan yang baik tentang anemia di Puskesmas Sukorame Kediri. 

b. Mengetahui jumlah ibu hamil trimester II dan III yang memiliki 

pengetahuan yang cukup tentang anemia di Puskesmas Sukorame Kediri. 

c. Mengetahui jumlah ibu hamil trimester II dan III yang memiliki 

pengetahuan yang kurang tentang anemia di Puskesmas Sukorame Kediri. 

d. Mengetahui jumlah ibu hamil trimester II dan III yang menderita anemia  

di Puskesmas Sukorame Kediri. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

mengenai hubungan antara pengetahuan tentang anemia dari ibu hamil 

dengan resiko terjadinya anemia dalam kehamilan. 

b. Penelitian ini diharapkan menjadi sumber untuk untuk penelitian 

selanjutnya yang berkaitan dengan resiko terjadinya anemia dlam 

kehamilan dengan faktor resiko lainnya. 
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1.4.2 Manfaat Klinis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk 

tenaga medis sehingga dapat memberikan konseling kepada ibu hamil mengenai 

pentingnya pengetahuan tentang anemia selama kehamilan terhadap resiko 

terjadinya anemia dalam kehamilan. 


