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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Kehamilan 

Kehamilan adalah  merupakan suatu proses merantai yang 

berkesinambungan dan terdiri dari ovulasi pelepasan sel telur, migrasi 

spermatozoa dan ovum, konsepsi dan pertumbuhan zigot, nidasi (implantasi) 

pada uterus, pembentukan plasenta, dan tumbuh kembang hasil konsepsi 

sampai aterm (Manuaba, 2010). Kehamilan merupakan proses alamiah (normal) 

dan bukan proses patologis, tetapi kondisi normal dapat menjadi patologi. 

Menyadari hal tersebut dalam melakukan asuhan tidak perlu melakukan 

intervensi-intervensi yang tidak perlu kecuali ada indikasi (Sulistyawati, 2009). 

Kehamilan adalah suatu keadaan dimana terjadi pembuahan ovum oleh 

spermatozoa yang kemudian mengalami nidasi pada uterus dan berkembang 

sampai janin lahir (Muliawati & Lestari, 2013). 

Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau penyatuan dari 

spermatozoa dan ovum dan dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Bila 

dihitung dari fase fertilitas hingga lahirnya bayi, kehamilan normal akan 

berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 10 bulan lunar atau 9 bulan menurut 

kalender internasional. Kehamilan berlangsung dalam tiga trimester, trimester 

satu berlangsung dalam 13 minggu, trimester kedua 14 minggu ( minggu ke-14 

hingga ke-27), dan trimester ketiga 13 minggu (minggu ke-28 hingga ke-40) 

(Evayanti, 2015).  
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Masa kehamilan dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Lamanya 

hamil normal adalah 280 hari (40 minggu atau 9 bulan 7 hari) dihitung dari haid 

pertama haid terakhir. Kehamilan dibagi dalam 3 triwulan pertama dimulai dari 

hasil konsepsi sampai 3 bulan, triwulan kedua dimulai dari bulan keempat 

sampai 6 bulan, triwulan ketiga dari bulan ketujuh sampai 9 bulan (Saifuddin, 

2008).Kehamilan adalah proses alamiah yang dialami oleh setiap wanita dalam 

siklus reproduksi. Kehamilan dimulai dari konsepsi dan berakhir dengan 

permulaan persalinan. Selama kehamilan ini terjadi perubahan-perubahan, baik 

perut, fisik maupun psikologi ibu (Varney, 2007). 

2.2   Perubahan Anatomi dan Fisiologi Kehamilan 

Kehamilan akan mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap seluruh 

sistem tubuh yang cukup mendasar. Tentunya perubahan ini akan menunjang 

proses pertumbuhan dan perkembangan janin di dalam rahim. Setelah bayi 

lahir, perubahan-perubahan tersebut akan kembali ke keadaan semula secara 

perlahan. Pada dasarnya, perubahan sistem tubuh wanita hamil terjadi karena 

pengaruh berbagai hormon. Berikut ini diuraikan tentang organ-organ yang 

mengalami perubahan selama kehamilan. 

a. Perubahan Perut 

Semakin mendekati masa persalinan, perut semakin besar. Biasanya hingga 

kehamilan empat bulan, pembesaran perut belum kelihatan. Setelah 

kehamilan lima bulan, perut mulai kelihatan membesar. Saat hamil tua, perut 

menjadi tegang dan pusat menonjol keluar (Hajjah, 2008). 
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b. Rahim (uterus) 

Pada keadaannormal, rahim mempunyai rongga dengan diameter sekitar 10 

ml. Struktur rahim hampir padat yang beratnya sekitar 70 gram. Selama 

kehamilan, sel-sel otot pada uterus meregang dan terjadi hipertropi. Selama 

trimestre pertama, hipertropi pada uterus distimulasi atau dirangsang oleh 

hormon estrogen. Perubahan lain adalah adanya peningkatan progresif yang 

terjadi pada aliran darah uteroplasenter, yang berkisar antara 450-650 ml/ 

menit pada kehamilan akhir (kira-kira 10% cardiac output). Uterus yang 

semakin membesar memberikan tekanan terhadap organ-organ di sekitarnya 

sehingga menimbulkan beberapa keluhan seperti gastrointestinal, respirasi, 

kardivaskuler, dan sistem urinaria (Aprilia, 2010). 

c. Serviks/ Leher Rahim 

Selama kehamilan, pada serviks terjadi pelunakan dan sianosis. Kelenjar 

pada serviks mengalami proliferasi (pertumbuhan). Segera setelah terjadi 

konsepsi mucus/lendir yang kental akan diproduksi dan menutup kanalis 

serviks. Pada onset persalinan akan dihasilkan mucus yang ditandai dengan 

adanya perdarahan (Aprilia, 2010). 

d. Indung telur (ovarium) 

Biasanya hanya korpus luteum ( kelenjar endokrin kuning ) tunggal yang 

akan ditemukan pada ovarium ibu hamil. Korpus luteum ini berfungsi 

maksimal pada usia kehamilan 6-7 minggu (4-5 minggu pasca ovulasi) 

dengan memberikan kontribusi terhadap produksi progesteron. Korpus 

luteum mengalami regresi pada minggu ke-8 kehamilan (Aprilia, 2010). 
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e. Vagina 

Perubahan yang tejadi pada vagina selama kehamilan antara lain terjadinya 

peningkatan vaskularitas dan hiperemia (tekanan darah meningkat) pada 

kulit dan otot perineum, dan vulva, pelunakan pada jaringan ikat, munculnya 

tanda chadwick yaitu warna kebiruan pada daerah vulva dan vagina yang 

disebabkan hiperemia, serta adanya keputihan karena sekresi serviks yang 

meningkat sebagai akibat stimulasi estrogen (Aprilia, 2010). 

f. Payudara 

Payudara mengalami pertumbuhan dan perkembangan sebagai persiapan 

dalam memberikan ASI untuk masa menyusui. Hal ini tak lepas dari 

pengaruh hormon progesteron, estrogen, dan somatomamotropin (Aprilia, 

2010). 

g. Volume Darah 

Perubahan fisiologi yang paling dirasakan selama kehamilan alah 

peningkatan volume darah. Peningkatan terjadinya varises pada ibu hamil 

dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain jumlah kehamilan, jumlah bayi 

yang pernah dilahirkan, dan jumlah janin yang dikandung. Peningkatan 

volume darah berlangsung sampai kehamilan aterm/cukup bulan. Rata-rata 

peningkatan volume darah pada kehamilan aterm adalah 45-50%. 

Peningkatan ini diperlukan untuk mengganti aliran darah ekstra ke uterus, 

memenuhi kebutuhan metabolisme fetus/janin, dan meningkatkan perfusi 

(aliran nutrisi) pada organ lain terutama ginjal. Ekstra volume juga 

diperlukan untuk mengompensasi kehilangan darah saat persalinan. Rata-

rata jumlah kehilangan darah pada persalinan adalah 500-600 ml, sementara 

pada persalinan caesar adalah sekitar 1000ml (Aprilia, 2010). 
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h. Volume dan kapasitas paru 

Perubahan terjadi pada volume dan kapasitas paru selama kehamilan. Dead 

volume (ruang mati) meningkat dan tidal volume meningkat secara bertahap 

(35-50%) seiring bertambahnya usia kehamilan. Kapasitas paru secara total 

menurun 4-5% dengan adanya elevasi diafragma. Kapasitas residu 

fungsional, volume residu, dan volume cadangan respirasi mengalami 

penurunan sekitar 20%. Volume tidal yang lebih besar dan volume residu 

yang menurun menyebabkan peningkatan ventilasi alveolar sebesar 65% 

selama kehamilan, sementara kapasitas aspirasi meningkat 5-10%. Fungsi 

respirasi juga mengalami perubahan. Respirasi rate 50% mengalami 

peningkatan, 40% pada tidal volume dan peningkatan konsumsi oksigen 15-

20% di atas kebutuhan perempuan yang tidak hamil. Hiperventilasi yang 

terjadi pada perempuan hamil menyebabkan penurunan CO2 alveolar yang 

menurunkan tekanan CO2 dalam darah, namun tekanan oksigen alveolar 

dipertahankan dalam batas normal. Hiperventilasi maternal melindungi fetus 

dari paparan CO2 yang terlalu tinggi (Aprilia, 2010). 

i. Saluran Urinaria 

Selama kehamilan, masing-masing ginjal memanjang sekitar 1-1,5 cm dan 

secara bersamaan bertambah beratnya. Ureter berdilatasi sampai tepi atas 

tulang pelvis. Ureter juga memanjang, melebar, dan menjadi lebih 

melengkung (kurva). Hal tersebut meningkatkan kejadian stasis urin yang 

menyebabkna infeksi dan tes fungsi renal sulit diinterpretasi. 

Uterus yang membesar menyebabkan kandung kemih terangkat. 

Vaskularisasi bladder meningkat dan tonus otot menurun. Kapasitas bladder 

meningkat sampai 1500 ml (Aprilia, 2010). 
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j. Gastrointestinal (sistem Pencernaan) 

Sistem pencernaan mengalami beberapa perubahan seperti nafsu makan 

meningkat, muncul rasa mual dan muntah, perubahan terhadap sensasi rasa 

dan peningkatan absorbsi zat gizi. Perubahan esterogen memperbanyak 

sekresi air ludah dan sifatnya menjadi lebih asam (Andriani, 2015). 

k. Pigmentasi 

Selama kehamilan, kulit mengalami perubahan deposit pigmen dan 

hiperpigmentasi karena pengaruh hormonmelanophore stimulating hormone. 

Umumnya garis pertengahan kulit perut menjadi jelas berpigmen, berwarna 

hitam kecoklatan ( lineanigra). Bercak-bercak kecoklatan tidak teratur dengan 

berbagai ukuran tampak pada wajah dan leher (kloasma gravidarum). Bercak 

ini akan berkurang atau hilang setelah melahirkan. Peregangan kulit (striae), 

yaitu garis-garis berwarna keunguan akan muncul di sekitar perut, payudara, 

bokong, dan pangkal paha. Bentuk striae lebih tergamtung pada jenis kulit 

seseorang daripada dengan pemuaian perutnya, kecuali jika proses pemuaian 

perut terlalu besar. Setelah melahirkan, warna striae berubah menjadi 

keperak-perakan. Terdapat dua bentuk striae, yaitu striae livida (garis yang 

berwarna biru) dan striae albikan (garis berwana putih)(Hajjah, 2008; 

Aprilia, 2010). 

l. Perubahan Kelenjar 

Kelenjar gondok membesar sehingga leher ibu berbentuk seperti leher pria. 

Perubahan ini tidak selalu terjadi pada wanita hamil (Hajjah, 2008) 

m. Metabolisme 

Seperti halnya janin pada plasenta yang tumbuh dan menyebabkan 

mengkatnya kebutuhan tempat, perubahan metabolisme juga terjadi. 
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Perubahan fisik yang nyata adalah perubahan berat badan dan bentuk 

tubuh. Pertambahan berat badan tidak hanya terjadi karena perubahan 

uterus, tapi juga karena pertambahan jaringan payudara, darah, dan volume 

air yang membentuk cairan intraseluler dan ekstraseluler (Aprilia, 2010). 

n. Perubahan pada tulang 

Keadaan tulang pada kehamilan juga mengalami perubahan, bentuk tulang 

belakang menyesuaikan diri dengan keseimbangan badan karena uterus 

membesar. Oleh karena itu, pada kehamilan lebih dari enam bulan sikap 

tubuh ibu tampak menjadi lordosis (Hajjah, 2008) 

o. Sel Darah Putih 

Jumlah total leukosit meningkat selama kehamilan. Jumlah leukosit pada 

perempuan yang tidak hamil adalah sekitar 4300-4500/ml dan pada 

perempuan hamil meningkat mencapai 5000-12000/ml selama kehamilan 

trimester akhir. Namun demikian, jumlah peningkatan yang tertinggi 

sebanyak 16000/ml pernah ditemukan pada perempuan hamil trimester 3. 

Jumlah sel darah putih yang mencapai 25000-30000/ml merupakan hal yang 

normal selama persalinan. Jumlah lymphosit dan monosit sangat esensial selama 

kehamilan. Leukosit polymorphonuclear berkontribusi dalam peningkatan sel 

darah putih. Faktor pembekuan darah selama kehamilan meningkatkan 

kadar beberapa faktor koagulan. Hal ini ditandai dengan peningkatan 

fibrinogen. Aktivitas fibrinotik menurun selama kehamilan dan persalinan, 

tapi mekanisme yang tepat mengenai ini belum diketahui. Plasenta mungkin 

berperan dalam perubahan status fibrinotik tersebut. Kadar plasminogen juga 

meningkat seiring meningkatnya kadar fibrinogen yang menyebabkan 

keseimbangan aktivitas pembekuan dan lisis darah (Aprilia, 2010). 
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2.3 Konsep Kurang Energi Kalori 

Kurang Energi Kalori adalah bagian dari malnurtisi yang merupakan 

masalah yang berhubungan dengan kekurangan gizi pada tingkat seluler atau 

dapat dikatakan sebagai masalah asupan yang tidak sesuai dengan kebutuhan 

tubuh. Gejala umumnya adalah berat badan rendah meskipun asupan 

makanannya cukup dari kebutuhan tubuh, adanya kelemahan otot dan 

penurunan energi, kulit pucat, konjungtiva, dan lain-lain (Uliyah& Hidayat, 

2008). 

Energi merupakan kapasitas untuk melakukan sebuah aktivitas yang dapat 

diukur melalui pembentukan panas. Energi pada manusia dapat diperoleh dari 

berbagai asupan zat gizi diantaranya protein, karbohidrat, lemak, maupun 

bahan makanan yang disimpan dalam tubuh. Tubuh memerlukan 

keseimbangan energi untuk melakukan sebuah aktivitas. Keseimbangan 

tersebut dapat dihitung melalui kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan seseorang, 

kebutuhan kalori dasar/ basal, dan tingkat aktivitas (Uliyah &Hidayat, 2008). 

1. Karbohidrat 

Metabolisme karbohidrat ibu hamil sangat kompleks, karena terdapat 

kecenderungan peningkatan eksresi dextrose dalam urine. Hal ini 

ditunjukkan oleh frekuensi glukosuria ibu hamil yang relatif tinggi dan 

adanya glukosuria pada kebanyakan wanita hamil setelah mendapat 100 

gram dextrose per oral. Normalnya, pada wanita hamil tidak terdapat 

glukosuria. Kebutuhan karbohidrat lebih kurang 65% dari total kalori 

sehingga perlu penambahan. Jumlah karbohidrat yang cukup dapat 
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diperoleh dari susu, padi-padian, buah-buahan, sukrosa, sirup, tepung, dan 

sayur-sayuran (Yulaikhah, 2008). 

2. Lemak 

Lemak merupakan zat gizi yang berperan dalam pengangkut vityamin 

A,D,E, dan K yang larut dalam lemak. Komponen lemak terdiri atas lemak 

alamiah sekitar 98% (diantaranya trigliserida dan gliserol), sedangkan 2% nya 

adalah asam lemak bebas (diantaranya monogliserida, digliserida, kolesterol, 

serta fosfolipid termasuk lesitin, sefalin, sfiganomielin, dan serebrosid). Lemak 

merupakan sumber yang kaya akan energi dan pelindung organ tubuh 

terhadap suhu, seperti pembuluh darah, saraf, organ, dan lain-lain. Lemak 

juga dapat membantu memberikan rasa kenyang (penundaan waktu 

pengosongan lambung). Komponen lemak dalam tubuh harus tersedia 

dalam jumlah yang cukup, sebab kekurangan lemak akan menyebabkan 

terjadinya perubahan kulit, khususnya asam linoleat yang rendah dan berat 

badan kurang. Selama hamil, terdapat lemak sebanyak 2-2,5 kg dan 

peningkatan terjadi mulai bulan ke-3 kehamilan. Penambahan lemak tidak 

diketahui, namun kemungkinan dibutuhkan untuk proses laktasi yang akan 

datang (Yulaikhah,2008). 

3. Protein 

Protein dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan janin, uterus, 

payudara, hormon, penambahan cairan darah ibu, dan persiapan laktasi. 

Kebutuhan protein adalah 9 gram/hari. Sebanyak 1/3 dari protein hewani 

mempunyai nilai biologis tinggi. Kebutuhan protein untuk fetus adalah 925 

gram selama 9 bulan. Efisiensi protein adalah 70%. Terdapat protein loss di 

urine +30%. Komponen zat gizi protein dapat diperoleh dari susu, telur, 
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daging, ikan ,unggas,keju, kedelai, kacang, buncis, dan padi-padian 

(Yulaikhah,2008). 

4. Vitamin 

Vitamin merupakan senyawa organik yang digunakan untuk 

mengkatalisator metabolisme sel yang dapat berguna untuk pertumbuhan 

dan perkembangan serta dapat mempertahankan organisme sel yang dapat 

berguna untuk pertumbuhan dan perkembangan serta dapat 

mempertahankan organisme. Kebutuhan zat gizi sebagai zat pengatur 

antara lain vitamin A (retinol) yang harus tersedia dalam jumlah yang cukup 

yang mempunyai pengaruh dalam kemampuan fungsi mata serta 

pertumbuhan tulang dan gigi dalam pembentukan maturasi epitel, vitamin 

ini dapat diperoleh dari hati, minyak ikan, susu, kuning telur, margarin, 

tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Vitamin B kompleks 

(thianin) yang merupakan vitamin yang larut dalam air akan tetapi tidak larut 

dalam lemak, yang dapat menyebabkan penyakit beri-beri, kelelahan, 

anoreksia, konstipasi, nyeri kepala, insomnia, takikardia, oedema, asam 

piruvat dalam darah akan meningkat apabila tersedia dalam jumlah yang 

kurang, kebutuhan vitamin ini dapat diperoleh dari hati, daging, susu, padi, 

biji-bijian, kacang, dan lain-lain (Hidayat, 2009). 

Vitamin B2 (ribogflavin), merupakan vitamin yang terlarut dalam air, 

vitamin ini harus tersedia dalam jumlah yang cukup, apabila kurang dapat 

menyebabkan fotofobia, penglihatan kabur, gagal dalam pertumbuhan. 

Vitamin ini dapat diperoleh di dalam susu, keju, hati, daging, telur, ikan, 

sayur-sayuran hijau, dan padi. Vitamin B12 (sianokobalamin) merupakan 

vitamin yang sedikit larut dalam air. Pada vitamin ini sangat baik untuk 
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maturasi sel darah merah dalam sumsum tulang, pengaruh kekurangan 

vitamin ini dapat menyebabkan anemia, dan vitamin ini dapat diperoleh 

dari daging, organ, ikan, telur, susu, dan keju (Hidayat, 2009). 

Vitamin D merupakan vitamin yang dapat larut dalam lemak dan akan 

stabil dalam suasana panas, vitamin ini berguna dalam mengatur 

penyerapan dan pengendapan kalsium dan fosfor dengan mempengaruhi 

permeabilitas membran usus, mengatur kadar alkali fosfatase serum, 

kekurangan vitamin ini akan menyebabkan pertumbuhan jelak dan 

osteomalasia. Vitamin ini dapat diperoleh dari dalam susu, margarin, 

minyak ikan, pemaparan cahaya ,matahari atau sumber ultraviolet lain. 

Vitamin E merupakan vitamin yang larut dalam lemak dan tidak stabil 

terhadap sinar ultraviolet yang dapat berfungsi dalam meminimalkan 

oksidasi karoten. Vitamin E ini dapat diperoleh dalam minyak, biji-bijian 

dan kacang-kacangan. 

Vitamin K merupakan vitamin yang larut dalam lemak dan dapat 

berfungsi sebagai pembentukan protombin, faktor koagulasi II, VII, IX, X 

yang harus tersedia dalam tubuh yang cukup. Apabila terjadi kekurangan 

dapat menyebabkan perdarahan dan metabolisme tulang yang tidak stabil, 

vitamin ini tersedia dalam sayuran berdaun hijau, daging dan hati (Hidayat, 

2009). 

5. Mineral 

Kalsium merupakan mineral yang berguna untuk pengaturan struktur 

tulang dan gigi, kontraksi otot, iritabilitas syaraf, koagulasi darah, kerja 

jantung, dan produksi susu. Kalsium ini akan dieksresi 70% dalam tinja, 

10% dalam urine, 15-25% tertahan dan tergantung dalam kecepatan 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 
 

pertumbuhan, kadar kalsium ini harus tersedia yang cukup karena apabila 

terjadi kekurangan menyebabkan mineralisasi tulang dan gigi jelek, 

osteomalasia, osteoporosis, rakhitis, dan gangguan pertumbuhan (Basari, 

2009). Tersedianya kalsium ini dapat diperoleh dari susu, keju, sayur-

sayuran berdaun hijau, kerang, dan lain-lain. Kebutuhan kalsium ibu hamil 

sebanyak 600mg/hari, sebanyak 30 hingga 60 mg/hari diperlukan untuk 

janin dan total kebutuhan kalsium selama kehamilan sebanyak 1200 

mg/hari. 

Klorida sangat berguna dalam pengaturan tekanan osmotik, 

keseimbangan asam basa, yang tersedia dalam garam, daging, susu, dan 

telur. Golongan mineral lainnya seperti khromonium ini sanat berguna 

untuk glikemia dan metabolisme dalam insulin yang tersedia dalam ragi, 

tembaga yang berguna untuk produksi sel darah merah, pembentukan 

hemoglobin, penyerapan besi dan lain-lain. (Hidayat, 2009). 

Fluor merupakan mineral yang berfungsi untuk struktur gigi dan 

tulang yang apabila tersedia dalam jumlah yang kurang menyebabkan karies 

gigi. Sumber dari fluor ini terdapat pada air, makanan rumput laut, tumbuh-

tumbuhan. Mineral lain adalah yodium yang merupakan unsur tiroksin dan 

triidotinin yang harus tersedia dalam jumlah cukup apabila kurang dapat 

menyebabkan penyakit gondok, mineral tersebut terdapat dalam garam 

(Hidayat, 2009). 

Besi merupakan mineral yang merupakan struktur dari hemoglobin 

untuk pengangkutan CO2 dan O2 dan kekurangan zat besi akan 

menyebabkan anemia, zat besi tersebut tersedia dalam hati, daging, kuning 

telur, sayur-sayuran hijau, padi dan tumbuh-tumbuhan. Megnesium 
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berguna dalam aktivitas enzim pada metabolisme karbohidrat dan sangat 

penting dalam proses metabolisme. Apabila terjadi kekurangan 

menyebabkan malabsorbsi yang menyebabkan hipokalsemia atau 

hipokalemia, magnesium dapat diperoleh dalam biji-bijian, kacang-

kacangan, daging dan susu. Mangan mineral yang berfungsi dalam aktivitas 

enzim yang terdapat dalam kacang-kacangan, padi, biji-bijian, dan sayuran 

hiaju. Fosfor merupakan unsur pokok dalam pertumbuhan tulang dan gigi, 

kekurangan dapat menyebabkan kelemahan otot, keseimbangan cairan, 

pengaturan irama jantung. Kalium ini dapat diperoleh dari semua makanan. 

Natrium berguna dalam pengaturan tekanan osmotik, pengaturan 

keseimbangan asam basa, keseimbangan cairan (Hidayat, 2009). Natrium 

bersifat mengikat cairan sehingga akan mempengaruhi keseimbangan cairan 

tubuh. Ibu hamil normal kadar natriumnya bertambah 1,6-88 gram/minggu 

sehingga cenderung akan timbul edema. Dianjurkan ibu hamil mengurangi 

makanan yang mengandung natrium (Yulaikhah, 2008). 
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Tabel 2.1 Kebutuhan Zat Gizi Ibu Hamil 

Zat Gizi Nilai Gizi 

Trimester I Trimester II Trimester III 

Energi (Kkal) + 180 +300 +300 

Protein (g) +17 +17 +17 

Vitamin A(RE) +300 +300 +300 

Tiamin (mg) +0,3 +0,3 +0,3 

Riboflavin(mg) +0,3 +0,3 +0,3 

Niasin (mg) +4 +4 +4 

Vitamin B12 (µg) +0,2 +0,2 +0,2 

Asam Folat (µg) +200 +200 +200 

Vitamin C (mg) +10 +10 +10 

Kalsium (mg) +150 +150 +150 

Fosfor (mg) +0 +0 +0 

Besi (mg) +0 +0 +0 

Seng (mg) +1,7 +1,7 +1,7 

Iodium (µg) +50 +50 +50 

Sumber: Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi 2004 

Selama kehamilan, terjadi peningkatan kalori sekitar 80.000 kilokalori 

sehingga dibutuhkan penambahan kalori sebanyak 300 kilokalori perhari. 

Penambahan kalori ini dihitung melalui protein, lemak yang ada pada janin, 

lemak pada ibu, dan konsumsi O2 ibu selama 9 bulan. 

Metabolisme basal merupakan energi yang dibutuhkan seseorang dalam 

keadaan istirahat dan niainya disebut dengan Basal Metabolisme Rate (BMR). 

Nilai metabolisme basal setiap orang berbeda-beda, dipengaruhi oleh faktor 

usia kehamilan, malnutrisi, komposisi tubuh, jenis kelamin, hormonal, dan 

suhu tubuh) meningkat 15-20% karena hal-hal berikut: (1)Pertumbuhan janin, 

plasenta, jaringan pada tubuh. (2) Peningkatan aktivitas kelenjar-kelenjar 

endokrin. (3) Keaktifan jaringan protoplasma janin sehingga meningkatkan 

kebutuhan kalori (Uliyah &Hidayat, 2008). 

Kurang energi kalori adalah kondisi dimana berat badan ibu hamil kurang 

memenuhi kebutuhan atau terlalu kurus. Kurang energi kalori bisa ditentukan 
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dengan mengukur lingkar lengan atas (LILA). Indikator ibu hamil dengan 

kondisi KEK adalah LILA kurang dari 23,5 cm. Ibu hamil yang mengalami 

KEK diperkirakan akan melahirkan bayi dalam kondisi BBLR (berat Badan 

Lahir Rendah) dan akan berakibat pada resiko lainnya antara lain gizi kurang 

pada bayi, kematian pada bayi, gangguan terhadap pertumbuhan pada anak dan 

juga gangguan terhadap perkembangan fisik atau otak anak. Selain itu dampak 

pada ibu hamil diantaranya persalinan yang lama, melahirkan secara premature, 

dan terjadinya perdarahan setelah melahirkan.( Firdaus, 2014). 

2.4  Faktor Penyebab Kurang Energi Kalori 

Faktor-faktor yang menyebabkan kurang energi kalori pada ibu hamil antara 

lain: 

a. Pendapatan keluarga 

Perilaku konsumsi makan merupakan refleksi dari interaksi antara faktor 

ekonomi dengan faktor sosial budaya. Faktor ekonomi berhubungan 

dengan tingkat pendapatan dan melahirkan daya beli seseorang atau 

sekelompok orang apabila tingkat pendapatan tersebut seimbang dengan 

jumlah anggota keluarga yang menjadi bebannya. Besarnya suatu keluarga 

atau komposisi dari suatu keluarga dan tingkat pendapatan keluarga 

berasosiasi dengan kualitas dan kuantitas diet yang berlaku di dalam 

keluarga. Menurut survei ekonomi nasional pad tahun 2016 UMR 

kabupaten pasuruan merupakan tertinggi ketiga setelah surabaya dan gresik 

sebesar 3.200.000 rupiah (BPS, 2016). 
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b. Faktor pendidikan ibu 

Pemilihan makanan dan kebiasaan diet dipengaruhi oleh pengetahuan, 

sikap terhadap makanan dan praktek-praktek pengetahuan tentang nutrisi 

yang melandasi pemilihan makanan. Pendidikan formal dari ibu rumah 

tangga sering kali memiliki hubungan dengan pengembangan pola 

konsumsi makanan dalam keluarga. Beberapa studi menunjukkan bahwa 

jika tingkat pendidikan dari ibu meningkat maka pengetahian nutrisi dan 

praktek nutrisi akan bertambah baik. Ibu rumah tangga yang memiliki 

pengetahuan nutrisi akan memlilh makanan yang lebih bergizi. 

c. Usia ibu 

Melahirkan anak pada usia muda atau terlalu tua mengakibatkan kualitas 

janin atau anak yang rendah juga akan merugikan kesehatan ibu. Pada ibu 

yang terlalu muda (< 20 tahun) dapat terjadi kompetisi makanan antara 

janin dan ibunya sendiri yang masih dalam masa pertumbuhan. 

d. Paritas 

Paritas adalah berapa kali ibu melahirkan. Dalam hal ini ibu dikatakan 

terlalu banyak melahirkan adalah lebih dari 3 kali. Jarak persalinan yang 

terlalu dekat akan menyebabkan kualitas janin atau anak yang rendah dan 

juga akan merugikan kesehatan ibu, ibu tidak memperoleh kesempatan 

untuk memperbaiki tubuhnya sendiri karena ibu memerlukan energi yang 

cukup untuk memulihkan keadaan setelah melahirkan anaknya. 

e. Pola konsumsi makanan 

Upaya mencapai status gizi masyarakat yang baik atau optimal dimulai 

dengan penyediaan pangan yang cukup. Penyediaan pangan yang cukup 
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diperoleh dari makanan pokok, lauk-pauk, sayuran, dan buah-buahan. Pola 

konsumsi ini juga mempengaruhi status kesehatan ibu. 

f. Riwayat penyakit infeksi sebelum hamil 

Riwayat penyakit sebelum hamil dapat menjadi awal terjadinya kurang gizi 

sebagai akibat dari menurunnya nafsu makan, adanya gangguan penyerapan 

dalam saluran pencernaan atau peningkatan kebutuhan zat gizi oleh adanya 

penyakit (Muliawati & Lestari, 2013). 

2.5    Hubungan Ibu Hamil dengan Kejadian Kurang Energi Kalori 

Perkembangan kehamilan ibu dan janin yang optimal tergantung pada 

asupan nutrisi yang diperoleh. Hasil kurang gizi dari asupan makanan yang 

tidak memadai identik dengan kegagalan pertumbuhan dan dikaitkan dengan 

kurang energi protein. Hasil pertumbuhan yang buruk tidak hanya dari 

defisiensi energi dan protein tetapi juga dari kurangnya asupan mikronutrien 

yang penting selama masa pertumbuhan. Nutrisi ibu memainkan peran penting 

selama kehamilan dan akan berdampak dapa saat kelahiran. Selama kehamilan 

energi tambahan diperlukan untuk pertumbuhan dan pemeliharaan janin, 

plasenta, dan jaringan ibu. Metabolisme basal akan meningkat saat hamil karena 

terjadi peningkatan massa jaringan aktif secara metabolik, sistem 

kardiovaskular, ginjal, kerja pernapasan, dan sintesis jaringan baru.(Abu & 

Fraser, 2010). 

Keadaan gizi ibu hamil dipengaruhi oleh ketidakseimbangan asupan gizi, 

pernah tidaknya menderita penyakit infeksi dan keadaan sosial ekonomi. Ibu 

hamil memerlukan tambahan zat gizi untuk pertumbuhan janin, plasenta, organ 
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atau jaringan lainnya.ibu hamil memerlukan tambahan energi rata-rata 200 kkal 

per hari. Untuk itu ibu hamil harus menambah asupan makan untuk memenuhi 

kebutuhan zat gizi. Selain itu, ibu hamil harus menerapkan pola konsumsi yang 

baik agar kebutuhan zat gizinya selama kehamilan terpenuhi dan terhindar dari 

resiko kekurangan gizi (Hasanah & Minsarnawati, 2013). 

2.6 Konsep Sosial Ekonomi 

Kondisi sosial ekonomi adalah suatu kedudukan yang diatur secara sosial 

dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, pemberian 

posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang harus 

dimainkan oleh orang yang membawa status tersebut (Sumardi,2001 dalam 

Basrowi,2010). Batasan tentang kondisi sosial ekonomi yaitu merupakan suatu 

kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi 

tertentu dalam sosial masyarakat. Pemberian posisi disertai pula dengan 

seperangkat hak dan kewajiban yang harus dimainkan oleh si pembawa status 

(Malo, 2001 dalam Basrowi, 2010). 

Pengertian status sosial ekonomi mempunyai makna suatu keadaan yang 

menunjuk pada kemampuan finansial keluarga dan perlengkapan material yang 

dimiliki, dimana keadaan ini bertaraf baik, cukup, dan kurang (Salim, 2002 

dalam Basrowi, 2010). Tinjauan sosial ekonomi penduduk meliputi aspek 

sosial, aspek sosial budaya, dan aspek desa yang berkaitan dengan kelembagaan 

dan aspek peluang kerja. Aspek ekonomi desa dan peluang kerja berkaitan erat 

dengan masalah kesejahteraan masyarakat desa. Kecukupan pangan dan 

keperluan ekonomi bagi masyarakat baru terjangkau bila pendapatan rumah 
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tangga mereka cukup untuk menutupi keperluan rumah tangga dan 

pengembangan usaha-usahanya (Mubyarto 2001 dalam Basrowi, 2010). 

Kondisi sosial ekonomi masyarakat ditandai dengan adanya saling kenal 

mengenal antara satu dengan yang lain, paguyupan, sifat kegotong-royongan 

dan kekeluargaan. Kehidupan sosial masyarakat terdiri dari interaksi sosial, dan 

tingkat pendidikan. Sedangkan gambaran kehidupan ekonomi masyarakat 

sosial, kepemilikan rumah tempat tinggal, luasnya tanah garapan atau tanah 

yang dimilikinya. Mengenai kondisi sosial ekonomi, kondisi sosial ekonomi 

sebagai kaitan antara status sosial dan kebiasaan hidup sehari-hari yang telah 

membudaya ini biasanya disebut dengan culture activity, kemudian ia juga 

menjelaskan pula bahwa dalam semua masyarakat di dunia baik yang sederhana 

maupun yang kompleks, pola interaksi atau pergaulan hidup antara individu 

menunjuk pada perbedaan kedudukan dan derajat atau status kriteria dalam 

membedakan status pada masyarakat yang kecil biasanya sangat sederhana, 

karena disamping jumlah warganya yang relatif sedikit, juga orang-orang yang 

dianggap tinggi statusnya tidak begitu banyak jumlah maupun ragamnya 

(Arifin, 2002 dalam Basrowi, 2010).  

Pendapatan per-kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara. 

Pendapatan nasional dipengaruhi oleh Product Domestic Bruto (PDB), yang 

merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi 

suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku 

maupun atas dasar harga konstan. Variabel yang digunakan untuk menghitung 

pendapatan per-kapita adalah pendapatan nasional dan jumlah penduduk. 

Rendahnya tingkat pendapatan keluarga akan sangat berdampak rendahnya 
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daya beli keluarga. Status ekomoni dapat disimpulakan sebagai kedudukan 

berdasarkan pendapatan finansial untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari 

rumah tangga dalam bermasyarakat (Komalasari, 2014). 

Adapun penghasilan keluarga merupakan salah satu tema penting dalam 

mengelola keuangan keluarga, karena besarnya uang masuk akan 

mempengaruhi besarnya uang yang akan di keluarkan. Penghasilan adalah gaji 

tetap yang diterima setiap bulan. Penghasilan akan erat kaitannya dengan 

kemampuan orang untuk memenuhi kebutuhan gizi, perumahan yang sehat, 

pakaian dan kebutuhan lain yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan 

(Komalasari, 2014). 

Salah satu faktor yang penting untuk membangun masyarakat yang 

sejahtera adalah sebuah teori sosial ekonomi yang baik. Sepanjang sejarah, 

manusia terus mencari jawaban bagaimana sumberdaya di bumi ini yang dapat 

dipergunakan dan dibagikan dengan baik. Tambahan pula, masyarakat 

memerlukan satu sistem pemerintahan yang dapat memenuhi kebutuhan 

anggotanya. Jawaban masyarakat akan keperluan itu menggambarkan nilai-nilai 

sosial ekonomi yang diikuti masyarakat pada saat itu. Beberapa faktor yang 

dapat menentukan tinggi rendahnya keadaan sosial ekonomi di masyarakat, 

diantaranya: 

1. Tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan akan berpengaruh pula pada 

pendapatan. Dalam jenis pekerjaan yang sama, yang memerlukan pikiran 

untuk mempekerjakan, tentunya orang yang memiliki tingkat pendidikan 

yang tinggi akan lebih cepat untuk menyelesaikan pekerjaannya 
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dibandingkan orang yang berpendidikan rendah. Hal demikian tentunya 

akan berpengaruh pada penghasilan. 

2. Jenis pekerjaan, pekerjaan akan berpengaruh langsung terhadap pendapatan. 

3. Tingkat pendapatan, pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa 

barang maupun uang atau harga yang berlaku saat ini. 

4. Kondisi lingkungan tempat tinggal, dimana kondisi dan lingkungan tempat 

tinggal seseorang terlihat baik dan layak. 

5. Pemilikan kekayaan, kekayaan dapat diartikan sebagai pemilikan barang-

barang yang bersifat ekonomis atau yang memiliki nilai jual dan sebagai 

salah satu faktor yang melatar belakangi pelapisan sosial ekonomi dalam 

kehidupan bermasyarakat. 

6. Partisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya, bagaimana 

seseorang dapat berpartisipasi dan mudah bersosialisasi pada masyarakat 

sekitar dan pada lingkungan komunitasnya (Wijayanti, 2003 dalam Diana, 

2013) 

Indeks kesulitan ekonomi dikembangkan oleh Nelson A. Rockefeller 

Institute, digunakan untuk membandingkan kondisi sosial dan ekonomi antara 

kota dan masyarakat. Indeks kesulitan ekonomi adalah relatif indeks komposit 

dengan enam indikator: 

1. Ramai perumahan (persentase diduduki oleh unit perumahan dengan lebih 

dari satu orang per kamar 

2. Kemiskinan (persentase orang-orang yang hidup dibawah tingkat 

kemiskinan federal) 

3. Pengangguran (persentase orang berusia  di atas 16 tahun menganggur) 
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4. Pendidikan (persentase orang di atas 25 tahun tanpa pendidikan SMA) 

5. Ketergantungan (persentase populasi di bawah 18 tahun atau lebih dari 64 

tahun) 

6. Pendapatan (pendapatan per kapita), yang beroperasi di tingkat masyarakat, 

bukan individu atau keluarga (Diana, 2014). 

2.7 Hubungan Sosial Ekonomi dengan Kejadian Kurang Energi Kalori Pada 

Ibu Hamil 

Dari enam puluh dua penelitian yang telah dilakukan selama periode 

1989– 2011 diperoleh bahwa ibu hamil dengan kurang gizi terdapat di negara-

negara dengan penghasilan menengah kebawah. Secara keseluruhan rentang 

rata-rata intake energi, lemak, protein dan karbohidrat di Karibia dan Amerika 

Tengah/Selatan pada wanita hamil relatif tinggi daripada wanita hamil di Afrika 

dan Asia. Persentasi asupan energi dari karbohidrat dan lemak bervariasi 

berbanding terbalik dengan di daerah, sementara protein sebagai persentasi dari 

kurang asupan energi berubah-ubah ( Ahmed & Tseng, 2013). 

Malnutrisi masih menjadi masalah utama di negara berkembang. Hal ini 

merupakan faktor terbesar penyebab kematian ibu hamil dan anak- anak. 

Kurang nutrisi saat kehamilan disertai dengan infeksi menjadi penyebab 

terjadinya kematian dan kesakitan pada ibu hamil dan anak-anak (Okwu.et.al, 

2007). 

Energi adalah adalah penentu utama masalah gizi pada ibu hamil. Jika 

asipan energi pada ibu hamil tidak meningkat pertumbuhan janin dan ibu akan 

terganggu. Hasil studi tentang asupan energi pada ibu hamil dengna 
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penghasilan rendah di negara berkembang menyebutkan bahwa faktor 

lingkungan dapat mempengaruhi kurang energi, seperti asupan makanan dan 

beban kerja atau pengeluaran energi (Abu & Fraser, 2010). 

Aspek sosial ekonomi berkait erat dengan masalah kesejahteraan 

masyarakat. Kecukupan pangan dan keperluan ekonomi bagi masyarakat baru 

terjangkau bila pendapatan rumah tangga cukup untuk menutupi keperluan 

rumah tangga dan pengembangan usaha-usahanya (Mubyanto, 2001 dalam 

Basrowi, 2010). Manfaat dalam konteks sosial ekonomi bagi masyarakat di 

suatu program pendidikan adalah berupa penghasilan, produktivitas, kesehatan, 

nutrisi, kehidupan keluarga, kebudayaan, rekreasi, dan partisipasi masyarakat. 

Perbaikan penghasilan dan sebagian produktivitas, kesehatan, makanan, 

kehidupan keluarga, kebudayaan, rekreasi, dan partisipasi adalah manfaat sosial 

bagi masyarakat (Ahmed, 2001 dalam Basrowi, 2010). 


