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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut survei ekonomi nasional 2016 kondisi sosial ekonomi menyangkut 

berbagai aspek kehidupan antara lain mengenai kondisi kesehatan, pendidikan, 

fertilitas, keluarga berencana, ketenagakerjaan, perumahan, dan kondisi sosial 

ekonomi lainnya ( BPS , 2016). Masyarakat yang mempunyai tingkat sosial 

ekonomi yang rendah cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah pula. 

Masyarakat masih kurang memahami akan pentingnya pendidikan. Masyarakat 

masih beranggapan bahwa pendidikan bukan merupakan jaminan bisa hidup 

sejahtera, jauh dari kemiskinan (Basrowi & Juariyah, 2010). 

Gizi memainkan peran yang penting dalam kesehatan ibu dan anak. Status 

gizi ibu yang rendah akan berdampak pada kelahiran. Hubungan antara nutrisi 

ibu hamil dengan kelahiran sangat kompleks, hal ini dapat dipengaruhi oleh 

banyak faktor antara lain kondisi sosial ekonomi, faktor demografi dan banyaknya 

jumlah populasi yang berbeda. Kebutuhan energi sangat berpengaruh pada berat 

badan saat kehamilan. Selama kehamilan tambahan energi yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhan janin, dan ibu. Perubahan metabolisme energi setiap ibu hamil 

berbeda-beda. Metabolisme basal ibu meningkat karena peningkatan massa 

kardiovaskular, ginjal, dan pernapasan  (Abu & Fraser, 2010). 

 Masa kehamilan merupakan masa yang sangat menentukan kualitas sumber 

daya manusia pada masa depan karena tumbuh kembang anak sangat ditentukan 

kondisinya dimasa janin dalam kandungan. Keadaan kesehatan dan status gizi ibu 
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hamil baik, maka janin yang dikandungnya akan baik juga dan kesehatan ibu 

sewaktu melahirkan akan terjamin. Saat kehamilan wanita memerlukan asupan 

nutrisi yang lebih banyak, mengingat selain kebutuhan gizi tubuh, wanita hamil 

harus memberikan nutrisi yang cukup untuk janin. Wanita hamil harus memiliki 

pola hidup yang sehat seperti makan makanan yang bergizi, cukup olahraga, 

istirahat serta menghindari alkohol dan tidak merokok (Waryana, 2010).  

Kehamilan menyebabkan meningkatnya kebutuhan metabolisme energi. 

Peningkatan energi menjadi 2.700-8.000 kkal atau 100 kkal/hari, kebutuhan  

vitamin A pada trimester III berkisar 200 mg/hari, vitamin D meningkat dua kali 

lipat, vitamin E diakumulasi oleh fetus pada akhir minggu kedelapan sampai 

sepuluh usia gestasi. Vitamin C untuk masa kehamilan dan menjelang kelahiran 

yaitu berkisar 3-4 mg/hari (Proverawati dan Asfuah, 2009). WHO ( World Health 

Organization) menganjurkan jumlah tambahan sebesar 150 kkal sehari pada 

trimester I dan 350 kkal sehari pada trimester II dan III (Waryana, 2010).  

Status gizi ibu hamil dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial ekonomi dan 

keadaan kesehatan ibu hamil selama kehamilan, berbagai resiko dapat terjadi jika 

ibu hamil mengalami kurang gizi yaitu abortus, bayi lahir mati, bayi lahir dengan 

berat badan rendah, dan retardasi mental. Lingkar lengan atas dapat menunjukkan 

status nutrisi ibu hamil, lingkar lengan atas (LILA) <23,5 cm menunjukkan status 

nutrisi ibu hamil kurang (Hariyani, 2012). 

Menurut penelitian yang dilakukan di Boston tahun 2005 menunjukkan 

bahwa ibu hamil dengan kurang gizi dapat melahirkan bayi lahir mati, meninggal 

setelah beberapa hari lahir, dan bayi lahir dengan kecacatan (Hariyani, 

2012).Menurut penelitain Albugis (2008) menunjukkan bahwa ibu hamil yang 

beresiko KEK di Puskesmas Jembatan Serong Depok sebanyak 21,8% dengan 
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ukuran LILA <23,5 cm. Sedangkan konsumsi energi ibu hamil mempunyai 

hubungan yang signifikan dengan ibu hamil resiko KEK. Ibu hamil yang 

mengkonsumsi energi <100% AKG mempunyai peluang 6,08 kali resiko KEK.  

Penelitian yang dilakukan di kecamatan Tarub kabupaten tegal pada tahun 2008 

menyatakan bahwa tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh terhadap 

tingkat pengetahuannya (Alfiyah, 2008). Dari hasil penelitian ini didapat bahwa 

responden memiliki tingkat pendidikan yang tinggi belum tentu mempunyai 

pengetahuan tinggi juga tentang pengertian, tanda, gejala, penyebab, akibat, 

pencegahan, dan cara mengatasi kurang energi kalori pada ibu hamil. 

Ibu hamil yang menderita kurang energi kalori mempunyai resiko kematian 

ibu mendadak pada masa perinatal atau resiko melahirkan bayi dengan dengan 

berat badan lahir rendah (BBLR). Pada keadaan ini ibu yang meninggal karena 

perdarahan, sehingga akan meningkatkan angka kematian ibu dan anak (Chinue, 

2009). Kurang energi kalori pada ibu hamil dapat menyebabkan resiko dan 

komplikasi pada ibu antara lain: anemia, berat badan ibu tidak bertambah secara 

normal, KKP, produksi ASI kurang. Terhadap proses persalinan dapat 

mengakibatkan sektio secaria, perdarahan, dan persalinan lama. Pengaruhnya 

terhadap janin adalah kegagalan pertumbuhan, BBLR, prematur, lahir cacat dan 

keguguran (Purwanti &Maryanti, 2009). 

Kondisi kurang energi kalori pada ibu hamil jika tidak ditangani dan 

berkepanjangan maka akan berdampak pada ibu sendiri dan pada janin yang 

sedang dikandung. Agar masalah kekurangan energi dapat diatasi maka 

diperlukan suatu program perbaikan gizi. Tujuan perbaikan gizi masyarakat 

adalah peningkatan kesadaran gizi keluarga dalam upaya peningkatan status gizi 

masyarakat terutama ibu hamil, bayi dan balita, serta usia produktif (Hasanah, 
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2013). Selain itu  pentingnya menjaga kesehatan ibu selama masa kehamilan 

sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang janin. Oleh karena itu, ibu 

diharapkan dapat mengontrol pola makannya walaupun terdapat beberapa alasan 

untuk tidak dapat memenuhi pola makan seimbang. Terjadinya perubahan 

hormon merupakan salah satunya. Selama masa kehamilan ibu dapat mengontrol 

keseimbangan gizi, salah satunya dengan mengontrol berat badan. Selama 

trimester pertama kisaran pertambahan berat badan sebaiknya 1-2 kg.Sedangkan 

trimester kedua dan ketiga sekitar 0,34-0,5 kg perminggu untuk ibu hamil dengan 

berat badan normal (Ibrahim &Proverawati, 2010). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan tentang permasalahan sosial ekonomi 

dengan kejadian kurang energi kalori seperti yang telah dilakukan oleh peneliti di 

puskesmas kraton Bangil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 17 Januari 2017 

melalui wawacara dan observasi didapatkan sebanyak 22 ibu hamil dengan 

kondisi kurang energi kalori selama  bulan oktober hingga bulan desember 2016. 

Penyebab kurang energi kalori pada ibu hamil antara lain muntah(hiperemesis), 

kurangnya asupan makanan, adanya gangguan terhadap absorbsi pencernaan dan 

penggunaan zat gizi dalam tubuh, ketidakseimbangan asupan gizi, penyakit infeksi 

dan perdarahan dan kondisi sosial ekonomi yang rendah. Beberapa diantaranya 

merupakan kehamilan pertama. Sebagian besar ibu hamil ini merupakan ibu 

rumah tangga dengan pekerjaan suami sebagai pekerja serabutan diantaranya 

sebagai buruh tani, penjual makanan dan mainan di sekolah-sekolah sekitar, 

sebagai kuli pabrik, dan sebagai penjaga hewan ternak antara lain kambing dan 

sapi. Pendapatan rata-rata per bulan berkisar  ±Rp.1.500.000. 
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Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di 

wilayah tersebut  dengan judul “Hubungan Sosial Ekonomi dengan Kejadian 

Kurang Energi Kalori Pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Kraton “. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dengan penelitian ini adalah 

sebagai berikut “ Bagaimana Hubungan Sosial Ekonomi dengan Kejadian Kurang 

Energi Kalori pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Kraton? ”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Untuk mengetahui “Hubungan Sosial Ekonomi dengan Kejadian Kurang 

Energi Kalori pada Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Kraton”. 

1.3.2 Tujuan Khusus 

a. Mendeskripsikan gambaran Sosial Ekonomi Ibu Hamil di Wilayah 

Kerja Puskesmas Kraton. 

b. Mendeskripsikan gambaran Kejadian Kurang Energi Kalori Ibu 

Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Kraton. 

c. Menganalisis hubungan Sosial Ekonomi dengan Kejadian Kurang 

Energi Kalori pada ibu hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Kraton. 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Bagi Peneliti 

Sebagai pengalaman dalam proses pembelajaran khususnya mengenai kurang 

energi kalori pada ibu hamil serta untuk mengaplikasikan ilmu keperawatan 

dalam bidang keperawatan maternitas. Penelitian ini berguna dalam 

penyusunan tugas akhir.  
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2. Bagi Tempat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk ibu hamil karena dapat digunakan 

sebagai tambahan informasi mengenai kehamilan.   

3. Pendidikan 

Sebagai sumbangan referensi mengenai pembahasan hubungan antara sosial 

ekonomi dengan kejadian kurang energi kalori, serta untuk menambah 

kepustakaan jurusan Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu 

Kesehatan Universitas Muhammadiyah Malang. 

4. Bagi Institusi Keperawatan 

Sebagai dokumentasi serta informasi dalam rangka pengembangan ilmu 

pengetahuan tentang hubungan antara sosial ekonomi dengan kejadian 

kurang energi kalori pada ibu hamil. 

1.5 Keaslian Penelitian 

Irawan (2013), dengan judul Hubungan Asupan Energi dan Protein dengan 

Status IMT dan LILA Ibu Prakonsepsional di Kecamatan Ujung Tanah dan 

Biringkanaya Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional 

dengan total sampel 64 orang. Konsumsi energi dan protein diukur dengan recall 

24 jam, status gizi ditandai dengan lingkar lengan atas (LILA) dan Indeks Masa 

Tubuh (IMT). Analisis data dilakukan dengan menggunakan uji Pearson. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa konsumsi energi rata-rata dibawah kecukupan gizi 

yang diajurkan (RDA),sementara konsumsi protein memenuhi kecukupan gizi 

yang dianjurkan. Tidak ada hubungan yang signifikan antara asupan protein 

dengan LILA, LILA menggambarkan kurang energi protein, sementara recall 

tidak bisa mengukurnya. Nilai korelasi positif menunjukkan bahwa semakin besar 

konsumsi energi dan status protein juga meningkatkan IMT dan LILA. 
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Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian dan variabel yang 

digunakan. 

Andriani (2015), dengan judul Gambaran Status Gizi Ibu Hamil Berdasarkan 

Ukuran Lingkar Lengan Atas (LILA) di Kelurahan Sukamaju Depok. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui gambaran status gizi ibu hamil berdasarkan 

Lingkar Lengan Atas (LILA) dan diketahuinya faktor yang mempengaruhi di 

Kelurahan Sukamaju Kota Depok. Metode penelitian kuantitatif dengan desain 

cross sectional. Data didapatkan melalui pengukuran LILA pada 100 ibu hamil yang 

diperoleh dengan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan 47% ibu hamil 

memiliki status gizi baik pada trimester II dan 7% status gizi kurang pada 

trimester III. Faktor yang mempengaruhi status gizi ibu hamil meliputi umur, 

tingkat pendidikan, dan pendapatan keluarga. Perbedaan dengan penelitian ini 

terletak pada lokasi penelitian dan variabel yang digunakan. 

Okwu (2007), dengan judul Studies on the Predisposing Factors of Protein 

Energy Malnutrition Among Pregnant Women in a Nigerian Community. Total 

responden penelitian sebanyak 1387 ibu hamil (sebanyak 910 yang berada di 

wilayah kota dan 477 di wilayah pedesaan ). Pengumpulan data didapatkan 

melalui kuesioner semi terstruktur digunakan untuk mendapatkan informasi pada 

faktor predisposisi seperti usia , tingkat pendidikan , paritas,dan  jarak kelahiran. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata rata berat dan tinggi badan ibu hamil di 

desa, secara signifikan ( p<0.0001 ) lebih rendah dari ibu hamil perkotaan. Rata-

rata BMI dari ibuhamil di desa, juga secara signifikan ( p<0.0027 ) lebih rendah 

dibanding dengan ibuhamil di perkotaan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak 

pada lokasi penelitian dan variabel yang digunakan. 
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Shafique et.al (2007), dengan judul Trends of under and overweight among 

rural and urban poor women indicate the double burden of malnutrition in 

Bangladesh. Terkumpul 375 kepala keluarga  dari 24 kecamatan. Dengan jumlah 

total 9000 kartu keluarga. Wanita usia produktif di pedesaan (n=242433)dan 

wanita miskin di perkotaan ( n=39749). Sementara prevalensi kurang energi 

kronis masih menjadi masalah utama pada wanita di Bangladesh (38,8% di 

pedesaan, 29,7% di perkotaan miskin: p< 0,0001). 9.1 % wanita miskin dan 4.1 % 

wanita pedesaan kelebihan berat badan ( BMI ≥25kg/m2, p<0.001 ). Selain itu, 

9,8 % dari wanita miskin di perkotaan dan 5,5 % wanita pedesaan itu ditemukan 

memiliki resiko kelebihan berat badan (BMI  23.0 - <25kg/m2). Dari 2000 - 2004 

, prevalensi kurang energi kronik menurun (wanita miskin di perkotaan sebesar 

33.8-29.3 % dan pedesaan sebesar 42.6-36,6 % ) , sementara prevalensi kelebihan 

berat tubuh meningkat (miskin di perkotaan:  6,8-9,1 % dan pedesaan: 2,8-5.5 % 

). Resiko kegemukan lebih tinggi pada wanita yang lebih dewasa dan status sosial 

ekonomi yang lebih tinggi. Wanita pedesaan dengan pedidikan kurang dari 14 

tahun memiliki peningkatan resiko kegemukan 8,1 dibandingkan dengan 

perempuan tidak berpendidikan 95%. Wanita yang tinggal di rumah 1000 sqft 

(93m2) 3,7 kali lebih besar beresiko kelebihan berat badan dibandingkan wanita 

yang tinggal di rumah<250 sqft (23 m2). Perbedaan dengan penelitian ini terletak 

pada lokasi penelitian dan variabel yang digunakan.  

Tang et.al (2016), dengan judul Determining a Global Mid Upper Arm 

Circumference Cutoff to Assess Malnutrition in Pregnant Women. Desain 

penelitian menggunakan bivariat dengan total sampel diperoleh dari tujuh 

daerahibuhamil, 4 diperoleh dari Afrika (Republik Demokratik Kongo, 

Ethiopia,Malawi, dan Afrika Selatan ) dan tiga dari Asia Selatan (Bangladesh , 
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Nepal , dan Pakistan) sebanyak 539 partisipan. Rata-rata usia ibu hamil antara 21-

28 tahun di Bangladesh dan Ethiopia ( 80% ibu di Bangladesh,Malawi dan 

Pakistan melahirkan 0-2 kali sedangkan 40% ibu di Ethiopia melahirkan 0-2 kali).  

Pengukuran LILA dari terendah di Ethiopia (11cm) dan tertinggi di Republik 

Demokratik Kongo dan Malawi (47 cm).Rata-rata hasil pengukuran LILA 

bervariasi antara 21,8 cm-29,0 cm di Nepal dan Pakistan. Di bangladesh dan di 

Afrika Selatan rata-rata bayi lahir normal ( 2,433 g-3,104 g). Sedangkan persentase 

berat badan bayi lahir rendah sangat tinggi di Bangladesh (55,3%) Malawi (8,7%) 

dan Afrika Selatan (9,2%). Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada lokasi 

penelitian dan variabel yang digunakan.   

 

 


