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PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anemia  dalam  kehamilan  merupakan  kondisi  ibu  hamil  dengan  kadar 

hemoglobin (Hb) di bawah normal, salah satu jenis yang terbanyak yakni anemia 

defisiensi besi (ADB). Anemia defisiensi besi pada wanita hamil masih menjadi 

masalah kesehatan di seluruh dunia terutama di negara berkembang, karena dapat 

meningkatkan  angka  kematian  ibu  (AKI),  70% penyebab  AKI  adalah  anemia 

dalam kehamilan  (Riswan,  2003).  Lautan  J.  (2001)  melaporkan  dari  31 orang 

wanita hamil pada trimester II, 42 % di antaranya menderita kekurangan zat besi.

Anemia defisiensi besi pada wanita hamil mempunyai dampak yang jelek, 

baik pada ibunya maupun terhadap janinnya. Ibu hamil dengan anemia berat lebih 

memungkinkan terjadinya partus prematur dan memiliki bayi dengan berat badan 

lahir rendah serta dapat meningkatkan kematian perinatal (Amiruddin dkk, 2007).

Bayi dengan berat badan lahir rendah (BBLR) merupakan salah satu faktor 

utama  yang  berpengaruh  terhadap  kematian  neonatal.  Jumlah  BBLR  yang 

dilaporkan di Indonesia yakni 11,5% (Depkes RI, 2008).

Mengingat besarnya dampak buruk dari anemia defisiensi besi pada wanita 

hamil dan janin. Serta terbatasnya data yang menunjukkan angka kejadian anemia 

defisiensi besi pada ibu hamil dengan bayi yang dilahirkan memiliki berat badan 

lahir  rendah  khususnya  di  Kabupaten  Gresik,  maka  perlu  diteliti  lebih  lanjut 

mengenai hubungan antara  anemia defisiensi  besi  pada kehamilan dengan bayi 

berat badan lahir rendah di RS Muhammadiyah Gresik.
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1.2. Rumusan Masalah

Adakah hubungan antara anemia defisiensi  besi pada kehamilan dengan 

bayi berat badan lahir rendah di RS Muhammadiyah Gresik?

1.3. Tujuan  Penelitian

1.3.1. Tujuan umum

Mengetahui  hubungan  antara  anemia  defisiensi  besi  pada  kehamilan 

dengan bayi berat badan lahir rendah di RS Muhammadiyah Gresik.

1.3.2. Tujuan khusus

a. Mengetahui  insidensi  anemia  defisiensi  besi  pada  kehamilan  di  RS 

Muhammadiyah Gresik

b. Mengetahui  insidensi  bayi  dengan  berat  badan  lahir  rendah  di  RS 

Muhammadiyah Gresik

c. Mengetahui insidensi bayi dengan berat badan lahir rendah pada ibu yang 

mengalami anemia defisiensi besi pada saat hamil di RS Muhammadiyah 

Gresik

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat klinis

Memberikan informasi bagi praktisi kesehatan masyarakat di Jawa Timur 

pada umumnya dan Kabupaten Gresik pada khususnya dalam menentukan 

langkah  selanjutnya  untuk  pencegahan  dan  penanggulangan  anemia 

defisiensi besi pada ibu hamil.
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1.4.2. Manfaat akademik

Hasil  penelitian  ini  bisa  digunakan  sebagai  salah  satu  referensi  (bahan 

kajian) untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai  kesehatan ibu 

hamil dan neonatus.

1.4.3. Manfaat bagi masyarakat

Memberikan  informasi  kepada  masyarakat  mengenai  bahaya  anemia 

defisiensi besi pada kehamilan.


