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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Anemia pada Kehamilan 

2.1.1 Definisi Anemia pada kehamilan 

Anemia merupakan penurunan kapasitas darah dalam membawa 

oksigen karena jumlah sel darah merah yang kurang dari normal atau 

penurunan konsentrasi hemoglobin yang bisa disebabkan karena penurunan 

produksi eritrosit atau kehilangan darah banyak. Anemia di Indonesia 

umumnya disebabkan oleh kekurangan zat besi sehingga lebih sering disebut 

anemia defisiensi besi. Salah satu kelompok yang rentan terhadap anemia 

defisiensi besi adalah ibu hamil. Anemia pada ibu hamil adalah kondisi 

dimana kadar hemoglobin berada di bawah 11 gr/dl pada trimester I dan III 

atau di bawah 10,5 gr/dl pada trimester II Menurut Oliver E, (2012) dalam 

Fadina Rizki, Nur Indrawati Lipoeto, &Hirowati Ali, (2017). Anemia ibu 

hamil merupakan kondisi ibu dimana keadaan hemoglobin dibawah 11gr/dl. 

Kemudian anemia yang sering terjadi pada ibu hamil adalah anemia defisiensi 

besi atau biasa disebut dengan anemia gizi besi (AGB) Sulistyoningsih (2012) 

dalam Melorys Lestari Purwaningtyas & Galuh Nita Prameswari (2017). 

Anemia pada kehamilan tidak dapat dipisahkan dengan perubahan 

fisiologis yang terjadi selama proses kehamilan, umur janin, dan kondisi ibu 

hamil sebelumnya. Pada saat hamil, tubuh akan mengalami perubahan yang 

signifikan, jumlah darah dalam tubuh meningkat sekitar 20 - 30 %, sehingga  
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 banyak darah untuk berbagi dengan bayinya. Tubuh memerlukan 

darah hingga 30 % lebih banyak dari pada sebelum hamil Noverstiti (2012) 

dalam Willy Astriana (2017). 

2.1.2 Prevalensi Anemia Kehamilan 

Menurut Salmariantity (2012) dalam Willy Astriana (2017), secara 

global prevalensi anemia pada ibu hamil di seluruh dunia adalah sebesar 41, 8 

%. Prevalensi anemia pada ibu hamil diperkirakan di Asia sebesar 48,2 %, 

Afrika 57,1 %, Amerika 24,1 %, dan Eropa 25,1 %. Berdasarkan hasil Riset 

Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2016, prevalensi anemia pada ibu hamil di 

Indonesia sebesar 37,1 %. Pemberian tablet Fe di Indonesia pada tahun 2015 

sebesar 85 %. Presentase ini mengalami peningkatan dibandingkan pada 

tahun 2014 yang sebesar 83,3 %. Meskipun pemerintah sudah melakukan 

program penanggulangan anemia pada ibu hamil yaitu dengan memberikan 

90 tablet Fe kepada ibu hamil selama periode kehamilan dengan tujuan 

menurunkan angka anemia ibu hamil, tetapi kejadian anemia masih tinggi 

Kementerian Kesehatan RI (2013) dalam Dina Mariana, Dwi Wulandari, 

&Padila (2018).  

2.1.3 Etiologi dan Klasifikasi 

Menurut Noverstiti (2012) dalam Willy Astriana (2017), Anemia dapat 

disebabkan karena hilangnya sel darah merah yang meningkat, penyebab yang 

paling umum dari anemia pada kehamilan adalah kekurangan zat besi, asam 

folat, dan perdarahan akut dapat terjadi karena interaksi antara keduanya. 

Sedangkan Keisnawati, dkk (2015) dalam Willy Astriana (2017). Beberapa 

faktor yang dapat menyebabkan terjadinya anemia kehamilan diantaranya 
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gravid, umur, paritas, tingkat pendidikan, status ekonomi dan 

kepatuhan konsumsi tablet Fe  

Menurut Hermawan Wibisono & Ayu Bulan Febry Kurnia Dewi 

(2009) Berikut ini diuraikan beberapa tipe atau klasifikasi anemia  

1) Anemia defisiensi besi, disebabkan oleh kurangnya mengkonsumsi makanan 

yang mengandung zat besi. 

2) Anemia Megalobalistik, disebabkan oleh kurangnya asupan asam folik anemia 

ini muncul dari malnutrisi dan infeksi yang menahun (kronik) 

3) Anemia hipoplasti, disebabkan oleh menurunnya fungsi sum-sum tulang 

dalam membentuk sel darah merah baru. 

4) Anemia hemolotik, disebabkan proses pemecahan sel darah merah yang lebih 

cepat dari pembentukannya. 

Kalsifikasi Anemia Menurut Manuaba (2012) 

1) Tidak anemia  : Hb ≥ 11gr/dl 

2) Anemia ringan : Hb 9-10gr/dl 

3) Anemia sedang : Hb 7-8 gr/dl 

4) Anemia berat  : Hb <7 gr/dl 

2.1.4 Gejala Anemia Pada Kehamilan 

Gejala anemia kehamilan pada ibu di antaranya sesak nafas, kelelahan, 

palpitasi, gangguan tidur, meningkatkan risiko perdarahan saat persalinan, 

preeklamsia, dan sepsis. Menurut Noran 2015; Sharma (2010) dalam Ratna 

Prahesti, Dono Indarto, dan Muhammad Akhya (2016). Menurut (Carter, 

2015) Simptom anemia yang paling lazim selama kehamilan adalah tampak 
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pucat pada kulit, bibir, dan kuku, merasa lelah atau lemah, pusing, 

dyspnea, detak jantung cepat, sulit berkosentrasi. 

2.1.5 Pengaruh Anemia dalam Kehamilan 

Menurut data Riskesdas (2013), kelompok ibu hamil merupakan salah 

satu kelompok yang berisiko tinggi mengalami anemia. Styawati (2013) dalam 

Dina Mariana, Dwi Wulandari & Padila (2018). Dampak anemia pada janin 

antara lain abortus, terjadi kematian intrauterin, prematuritas, berat badan 

lahir rendah, cacat bawaan dan mudah terkena infeksi. Pada ibu, saat 

kehamilan dapat mengakibatkan abortus, ancaman dekompensasi kordis dan 

ketuban pecah dini. Pada saat persalinan dapat mengakibatkan gangguan his, 

retensio plasenta dan perdarahan post partum karena atonia uteri. 

2.2 Konsep Kunjungan ANC Dan Tablet Besi 

2.2.1 Kunjungan Antenatal Care 

Menurut Wiknjosastro (2010) dalam Lina Oktavia (2018). Antenatal 

Care (ANC) sebagai salah satu upaya penapisan awal dari faktor resiko 

kehamilan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) antenatal care 

selama kehamilan untuk mendeteksi dini terjadinya resiko tinggi terhadap 

kehamilan dan persalinan juga dapat menurunkan angka kematian ibu dan 

memantau keadaan janin. Idealnya bila tiap wanita hamil mau memeriksakan 

kehamilannya, bertujuan untuk mendeteksi kelainan-kelainan yang mungkin 

ada atau akan timbul pada kehamilan tersebut lekas diketahui, dan segera 

dapat diatasi sebelum berpengaruh tidak baik terhadap kehamilan tersebut 

dengan melakukan pemeriksaan antenatal care.  
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Kebijakan program pelayanan antenatal menetapkan frekuensi 

kunjungan antenatal sebaiknya dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali selama 

kehamilan, 1 kali pada trimester pertama (K1), 1 kali pada trimester kedua 

(K2), dan 2 kali pada trimester ketiga (K3 dan K4). Sedangkan apabila 

terdapat kelainan atau penyulit kehamilan seperti mual, muntah, perdarahan 

kehamilan, perdarahan, kelainan letak dan lain-lain, frekuensi kunjungan 

ANC disesuaikan dengan kebutuhan Standar minimal pelayanan antenatal 

meliputi “7T”, yang terdiri dari: Timbang berat badan; Ukur tekanan darah; 

Ukur tinggi fundus uteri; Pemberian imunisasi TT (Tetanus Toksoid); 

Pemberian tablet zat besi; Test terhadap PMS, HIV/AIDS dan malaria; 

Temu wicara/konseling Depkes RI (2012) dalam Ayu Indah Rachmawati, 

Ratna Dewi Puspitasari, & Eka Cania (2017). 

Pemeriksaan selanjutnya dilakukan pemeriksaan kehamilan mulai dari 

anamnesa, pemeriksaan fisik, diagnosa, terapi, dan rujuk bila diperlukan.  

Pelayanan antenatal juga dapat digunakan untuk memberikan informasi 

kepada ibu hamil dan keluarganya untuk melakukan penanganan yang tepat 

serta segera memeriksakan kehamilannya apabila terdapat tanda-tanda bahaya 

selama kehamilan. Menurut Lincetto O (2013) dalam Ayu Indah Rachmawati, 

Ratna Dewi Puspitasari, & Eka Cania (2017). Tanda-tanda bahaya selama 

kehamilan meliputi: bengkak/edema pada muka atau tangan; nyeri abdomen 

hebat; berkurangnya gerak janin; perdarahan per vaginam; sakit kepala hebat; 

pengelihatan kabur; demam; muntah-muntah hebat; keluar cairan pervaginam 

secara tiba-tiba Depkes RI (2012) dalam Ayu Indah Rachmawati, Ratna Dewi 

Puspitasari, & Eka Cania (2017). 
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2.2.2 Jumlah Tablet Besi (Fe) Yang Dikonsumsi 

Suplementasi tablet Fe adalah salah satu program pencegahan dan 

penanggulangan anemia defisiensi besi yang paling efektif meningkatkan 

kadar hemoglobin pada ibu hamil dan dapat menurunkan prevalensi anemia 

pada ibu hamil sebesar 20-25%. Program ini sudah terlaksana di Indonesia 

sejak tahun 1974. Tablet Fe mengandung 200 mg sulfat ferrosus dan 0,25 mg 

asam folat yang diikat dengan laktosa. Ibu hamil dianjurkan mengkonsumsi 

tablet Fe minimal 90 tablet dengan dosis 1 tablet per hari berturut-turut 

selama 90 hari masa kehamilannya Menurut Riskesdas (2013) dalam Fadina 

Rizki, Nur Indrawati Lipoeto& Hirowati Ali (2017). Tablet penambah darah 

antara lain: a) untuk pembentukan darah; b) Dalam bentuk tablet atau pil 

yang berisi 60mg zat besi dan 500 mikro gram asam folat dan berwarna 

merah; c) Untuk mencegah dan mengatasi kurang darah atau anemia Siti S, 

(2013) dalam Sarifah Pamungkas, Wahyuni, & Sri Dayaningsih (2014). 

2.2.3 Dosis Tablet Besi (Fe) 

Dosis zat besi selama kehamilan diberikan pada ibu hamil sebanyak 

satu tablet setiap hari berturut – turut selama 90 hari selama masa kehamilan. 

Tablet tambah darah (TTD) mengandung 200 mg ferro sulfat setara dengan 60 

miligram besi elemental dan 0,25 mg asam folat. Tablet Fe tersebut wajib 

dikonsumsi oleh ibu hamil sebanyak tiga puluh tablet setiap bulannya untuk 

mengurangi gejala – gejala anemia saat masa kehamilan (Eka, 2013). 

Waktu dan cara minum tablet besi bagi ibu hamil tidak harus 

dikonsumsi di awal kehamilan. Pada masa awal kehamilan, tubuh masih 

memiliki simpanan zat besi yang cukup yang dapat digunakan untuk 
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pembentukan sel darah merah. Masuk ke trimester II sampai di 

trimester III, cadangan zat besi tubuh akan mulai menurun. Penyerapan besi 

dapat maksimal apabila saat minum tablet atau sirup zat besi dengan memakai 

air minum yang sudah dimasak/air putih. Selain itu, tablet besi sebaiknya 

diminum pada malam hari setelah makan sebelum tidur untuk mengurangi 

efek mual  (Eka, 2013). 

2.2.4 Metabolisme Zat Besi (Fe) 

Menurut Merryana Adriani (2012) Besi (Fe) merupakan unsur 

runutan (trace element) terpenting bagi manusia. Besi yang ada dalam tubuh 

berasal dari tiga sumber, yaitu besi yang diperoleh dari perusakan sel-sel darah 

merah (hemolisis), besi yang diambil dari penyimpanan dalam tubuh, dan besi 

yang diresap dari saluran pencernaan. Dari ketiga sumber tersebut pada 

manusia yang normal kira-kira 20-25 mg besi per hari berasal dari hemolisis 

dan sekitar 1 mg berasal dari jumlah terbatas. Dalam keadaan normal, 

diperkirakan seorang dewasa menyerap dan mengeluarkan dalam jumlah 

terbatas, sekitar 0,5-2,2 mg per hari. Sebagian penyerapan terjadi di dalam 

duodenum, tetapi dalam jumlah terbatas pada jejunum dan ileum. 

Proses penyerapan zat besi ini meliputi tahap-tahap utama sebagai berikut: 

1) Besi yang terdapat dalam bahan pangan, baik dalam bentuk Ferri (Fe+++ 

atau Ferro (Fe++) mula-mula mengalami proses pencernaan. 

2) Didalam usus, Fe+++ larut dalam asam lambung kemudian di ikat oleh 

gastroferin dan direduksi menjadi Fe++. 
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3) Di dalam usus, Fe++ dioksidasi menjadi Fe+++. Fe++ selanjutnya 

berkaitan dengan apoferritin yang kemudian ditransformasi menjadi 

ferritin, membebaskan Fe++ ke dalam plasma darah. 

4) Di dalam plasma Fe++ dioksidasi menjadi Fe+++, dan berkaitan dengan 

transferin.  

5) Transferin mengangkut Fe++ ke dalam sumsum tulang untuk bergabung 

membentuk hemoglobin. 

6) Transferin mengangkut Fe++ ke dalam tempat penyimpanan besi di 

dalam tubuh (hati, tulang, limpa, system reticuloendotelial), kemudian 

dioksidasi menjadiFe+++. Fe+++ ini bergbung dengan apoferritin 

membentuk ferritin yang kemudian disimp an. Besi yang terdapat dalam 

plasmaseimbang dangan yang disimpan. 

2.2.5 Kebutuhan Zat Besi 

  Kebutuhan Fe untuk ibu hamil akan meningkat untuk pertumbuhan 

janin. Zat besi akan di simpan oleh janin selama bulan pertama sampai 

dengan bulan keenam kehidupannya untuk ibu hamil pada trimester ketiga 

harus meningkatkan zat besi untuk kepentingan kadar HB dalam darah untuk 

transfer pada plasenta, janin, dan persiapan kelahiran. (Merryana Adriani, 

2012) 

Menurut Merryana Adriani (2012) kebutuhan zat besi tiap semester, yaitu 

sebagai berikut: 

1) Trimester I: kebutuhan zat besi ±1 mg/hari, (kehilangan basal 0,8 

mg/hari) ditambah 30-40 mg untuk kebutuhan janin dan sel darah merah. 
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2) Trimester II: kebutuhan zat besi ±5 mg/hari, (kehilangan basal 0,8 

mg/hari) ditambah kebutuhan sel darah merah 300 mg dan conceptus 

115 mg. 

3) Trimester III: kebutuhan zat besi 5 mg/hari,) ditambah kebutuhan sel 

darah merah 150 mg dan conceptus 223 mg, maka kebutuhan pada 

kehamilan II dan III jauh lebih besar dari jumlah zat besi yang didapatkan 

dari makanan. Walaupun makanan mengandung zat besi yang tinggi, 

perlu juga adanya penambahan asupan besi lainnya berupa pemberian 

suplementasi, guna untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu dimasa 

kehamilan dan penurunan Hb akibat hemodilusi. Proses haemodilusi 

yang terjadi pada masa hamil dan meningkatnya kebutuhan ibu dan janin, 

serta kurangnya asupan zat besi lewat makanan mengakibatkan kadar Hb 

ibu hamil menurun. Untuk mencegah kejadian tersebut maka kebutuhan 

ibu dan janin akan tablet besi harus dipenuhi. Anemia defisiensi besi 

sebagai dampak dari kurangnya asupan zat besi pada kehamilan tidak 

hanya berdampak buruk pada ibu, tetapi juga berdampak buruk pada 

kesejahteraan janin 

2.2.6 Sumber Zat Besi Alami 

Menurut Prawirohardjo S (2010) dalam Fadina Rizki, Nur Indrawati 

Lipoeto & Hirowati Ali (2017), Zat besi (Fe) adalah suatu mikro elemen 

esensial bagi tubuh yang dibutuhkan untuk pembentukan hemoglobin dan 

dapat diperoleh dari berbagai sumber makanan seperti daging berwarna 

merah, bayam, kangkung, kacang-kacangan dan sebagainya. Kebutuhan Fe 

selama kehamilan kurang lebih 1000 mg, diantaranya 500 mg dibutuhkan 
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untuk meningkatkan massa sel darah merah, 300 mg untuk transportasi ke 

fetus dalam kehamilan 12 minggu dan 200 mg lagi untuk menggantikan cairan 

yang keluar dari tubuh. Kebutuhan akan Fe selama trimester I relatif sedikit 

sekitar 0,8 mg sehari yang kemudian meningkat tajam selama trimester II dan 

III, yaitu 6,3 mg sehari. Hal ini disebabkan karena saat kehamilan terjadi 

peningkatan volume darah secara progresif mulai minggu ke-6 sampai ke-8 

kehamilan dan mencapai puncaknya pada minggu ke 32 sampai ke 34 dengan 

perubahan kecil setelah minggu tersebut.  

2.2.7 Manfaat dan Efek Samping Tablet Besi Fe 

Manfaat program suplementasi zat besi pada ibu hamil yaitu untuk 

menekan jumlah kematian pada ibu karena anemia dan juga pendarahan saat 

melahirkan, sedangkan untuk janin yaitu menurunkan angka kematian bayi 

baru lahir serta berat badan bayi lahir rendah. Oleh sebab itu, partisipasi 

masyarakat dalam program suplementasi zat besi diperlukan untuk 

meningkatkan kesehatan bayi dan menurunkan angka kematian ibu Titaley 

CR (2015) dalam Irvina Anggita Baharini, Antonius Nugraha, Widhi Pratama 

& Fransiska Maria Christianty (2017). Efek samping dari pil atau tablet 

tambah darah ini adalah: a) kadang dapat terjadi mual; b) muntah; c) perut 

tidak enak; d) susah buang air besar; e) tinja berwarna hitam. Namun 

hal ini tidak berbahaya Siti S, (2013) dalam Sarifah Pamungkas, Wahyuni, & 

Sri Dayaningsih (2014). 

2.2.8 Kepatuhan Ibu Hamil Mengkonsumsi Tablet Besi (Fe) 

Menurut Kementrian Kesehatan RI (2015) Tenaga kesehatan 

memberikan konseling kepada ibu hamil untuk periksa tablet besi Fe yang 
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disarankan diminum setiap hari oleh ibu hamil sejak awal kehamilan. 

Beberapa hal yang perlu untuk memastikan tablet besi fe dikonsumsi secara 

teratur atau benar-benar di minum sebagai berikut: 

1. Terjadinya perubahan warna tinja menunjukan tanda yang normal karena 

mengkonsumsi tablet tambah darah akan mengalami warna hitam pada 

tinja disebabkan adanya sisa fe yang tidak digunakan oleh tubuh. 

2. Sisa kemasan tablet tambah darah dan sisa tablet tablet Fe perlu dibawa 

saat berkunjung selanjutnya dan ibu hamil dapat melakukan pencatatan 

TTD yang dikonsumsi pada kartu kepatuhan. Agar petugas kesehatan 

bisa melakukan pengecekan agar mengetahui patuh atau tidak dalam 

mengkonsumsi tablet besi Fe 

3. Untuk tahu apakah ibu hamil mengkonsumsi tablet besi fe, bisa 

melakukan pemeriksaan hb secara berkala 

2.2 Konsep Pengetahuan 

2.3.1 Definisi Pengetahuan 

Setiap manusia memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda beda. 

Tingkatan pengetahuan dimulai dari tahu (know), memahami (comprehension), 

aplikasi (application), analisis (analysis), sintesis (syntesis) dan evaluasi (evaluation). 

Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang maka semakin tinggi 

pula kemampuan individu tersebut di dalam melakukan penilaian terhadap 

suatu materi atau objek. Penilaian tersebut inilah yang akan menjadi landasan 

seseorang untuk bertindak Menurut Notoatmodjo, (2010) dalam Dirgahayu, 

(2015). Pengindraan terjadi melalui pancaindra meliputi panca manusia yaitu 

indra penglihatan, indra penciuman, indra pendengaran, indra rasa, dan indra 
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raba. Pengetahuanatau kognitif merupakan domain yang sangat penting 

dalam tindakan seseorang (over behavior) Pengetahuan juga diartikan sebagai 

informasi yang secara terus menerus diperlukan oleh seseorang untuk 

memahami pengalaman. 

2.3.2 Cara Memperoleh Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2018) Dari berbagai macam cara yang telah 

digunakan untuk memperoleh kebenaran pengetahuan besgitu juga ada 

bebrapa cara untuk memperoleh pengetahuan sebagai berikut: 

1) Cara Coba Salah (Trial and Error)  

Cara memperoleh kebenaran non ilmiah, yang pernah digunakan oleh 

manusia dalam memperoleh pengetahuan adalah melalui cara coba coba 

atau dengan kata yang lebih dikenal “trial and error”. Metode ini telah 

digunakan orang dalam waktu yang cukup lama untuk memecahkan 

berbagai masalah. Bahkan sampai sekarang pun metode ini masih sering 

digunakan, terutama oleh mereka yang belum atau tidak mengetahui suatu 

cara tertentu yang dapat dalam memecahkan masalah yang dihadapi. 

Metode ini telah banyak jasanya, terutama dalam meletakan dasar-dasar 

menemukan teori dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Hal ini juga 

merupakan pencerminan dari upaya memperoleh pengetahuan, walupun 

pada taraf yang primitif.  

2) Cara Kekuasaan atau Otoritas  

Dalam kehidupan manusia sehari-hari, banyak sekali kebiasaan-kebiasaan 

dan tradisi-tradisi yang dilakukan oleh orang, tanpa melalui penalaran 
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apakah yang dilakukan tersebut baik atau tidak. Kebiasaan seperti ini tidak 

hanya terjadi pada masyarakat tradisional saja, melainkan juga terjadi pada 

masyarakat modern. Para pemegang otoritas, baik pemimpin pemerintah, 

tokoh agama, maupun ahli ilmu pengetahuan pada prinsipnya mempunyai 

mekanisme yang sama di dalam penemuan pengetahuan. 

3) Berdasarkan Pengalaman Pribadi  

Pengalaman adalah guru yang baik, demikian bunyi pepatah. Pepatah ini 

mengandung maksud bahwa pengalaman itu merupakan sumber 

pengetahuan, atau pengalaman itu merupakan suatu cara untuk 

memperoleh kebenaran pengetahuan. Oleh karena itu pengalaman pribadi 

pun dapat digunakan sebagai upaya memperoleh pengetahuan. Hal ini 

dilakukan dengan cara mengulang kembali pengalaman yang diperoleh 

dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi pada masa yang lalu. 

4) Kebenaran secara Intuitif  

Kebenaran secara intuitif diperoleh manusia cepat sekali melalui proses 

diluar kesadaran dan tanpa melalui proses penalaran atau berpikir. 

Kebenaran yang diperoleh melalui intuitif sukar dipercaya karena 

kebenaran ini tidak menggunakan cara-cara yang rasional dan yang 

sisitematis. Kebenaran ini diperoleh seseorang hanya berdasarkan intuisi 

atau suara hati atau bisikan hati saja.  

5) Melalui Jalan Pikiran  

Sejalan dengan perkembangan kebudayaan umat manusia, cara berfikir 

manusia pun ikut berkembang. Dari sini manusia telah mampu 

menggunakan penalarannya dalam memperoleh pengetahuannya. Dengan 
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kata lain, dalam memperoleh kebenaran pengetahuan manusia telah 

menggunakan jalan pikirannya, baik melalui induksi maupun deduksi. 

Induksi dan deduksi pada dasarnya merupakan cara melahirkan pemikiran 

secara tidak langsung melalui pernyataan-pernyataan yang dikemukakan, 

kemudian dicari hubungannya sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan. 

2.3.3 Faktor yang Mempengaruhi Pengetahuan 

Menurut Notoatmodjo (2010), pengetahuan adalah hasil pengindraan 

manusia,atau hasil tahu seseorang terhadap objek melalui indra yang di 

milikinya (mata, hidung, telinga, rasa dan raba). Pada waktu pengindraan 

sampai menghasilkan pengetahuan tersebut sangat di pengaruhi oleh 

intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. Sebagian besar pengetahuan 

dapat di peroleh melalui mata dan telinga. Faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi tingkat pengetahuan adalah pendidikan, umur, lingkungan dan 

sosial budaya. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan status sosial seseorang 

maka tingkat pengetahuannya akan semakin tinggi pula. Begitu juga dengan 

umur, semakin bertambahnya umur seseorang maka pengetahuannya juga 

semakin bertambah. (Notoatmodjo, 2010) mengemukakan adanya faktor-

faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah sebagai berikut, yaitu: 

1) Informasi  

Seorang yang memiliki informasi lebih banyak maka akan mempunyai 

pengetahuan yang lebih banyak pula. Hal ini dikarenakan Informasi 

dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang jika sering mendapatkan 

informasi tentang suatu hal maka akan menambah pengetahuan dan 
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wawasannya, sedangkan seseorang yang tidak sering menerima 

informasi tidak akan menambah pengetahuan dan wawasannya 

2) Budaya 

Tradisi atau budaya yang dilakukan tanpa penalaran akan menentukan 

yang dilakukan baik atau buruk dan akan menambah pengetahuannya 

walaupun tidak melakukan. Tingkah laku manusia atau kelompok 

manusia dalam memenuhi kebutuhan yang meliputi sikap, kebiasaan 

dan kepercayaan. 

3) Pendidikan  

Dalam hal ini semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka 

semakin mudah menerima informasi sehingga makin banyak pula 

pengetahuan yang dimiliki. Sebaliknya pendidikan yang kurang atau 

rendah akan menghambat perkembangan sikap seseorang terhadap 

nilai-nilai baru yang diperkenalkan  

4) Pengalaman  

Dalam hal ini pengalaman adalah suatu cara untuk memperoleh 

kebenaran, baik dari pengalaman diri sendiri maupun pengalaman 

orang lain. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengulang kembali 

pengalaman yang diperoleh dalam memecahkan permasalahan yang 

dihadapi. Apabila berhasil maka orang akan menggunakan cara 

tersebut dan bila gagal tidak akan mengulangi cara tersebut 

5) Usia 

Usia merupakan seorang individu yang terhitung mulai saat dilahirkan 

sampai berulang tahun. Semakin cukup usianya maka tingkat 

kematangan dan kekuatan seseorang akan lebih matang dalam berfikir 
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dan bekerja. Segi kepercayaan masyarakat seseorang yang lebih 

dewasa dipercaya dari orang yang belum tinggi kedewasaannya. Hal 

ini akan sebagai dari pengalaman dan kematangan jiwa sebaliknya 

faktor resiko terlalu tua dan terlalu muda dapat dijadikan dasar 

pengelompokan karakteristik berdasarkan umur ibu hamil.  

6) Sosial Ekonomi  

Tingkat kemampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup 

tergantung dengan hasil pendapatan. Status ekonomi juga akan 

menentukan tersedianya fasilitas yang dibutuhkan untuk kegiatan 

tertentu sehingga status ekonomi akan mempengaruhi pengetahuan 

seseorang. 

2.3.4 Pengukuran Pengetahuan 

Arikunto (2010), pengukuran pengetahuan ada dua kategori yaitu 

menggunakan pertanyaan subjektif misalnya jenis pertanyaan essay dan 

pertanyaan objektif misalnya pertanyaan pilihan ganda (multiple choice). 

pertanyaan benar salah dan pertanyaan menjodohkan. 

Rumus pengukuran pengetahuan: 

P = 
 

  
       

Keterangan : 

P : presentase  
F : frekuensi item soal benar 
N : Jumlah soal 
 
Kategori pengetahuan yang umum digunakan yaitu: 

1.) Kategori baik dengan nilai 76-100% 

2.) Kategori cukup dengan nilai 56-75% 

3.) Kategori kurang dengan nilai 40-55% 
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4.) Kategori tidak baik dengan nilai <40%  

2.3.5 Kepatuhan 

Menurut Kozier (2010), kepatuhan adalah perilaku individu (misalnya: 

minum obat, mematuhi diet, atau melakukan perubahan gaya hidup) sesuai 

anjuran terapi dan kesehatan. Tingkat kepatuhan dapat dimulai dari tidak 

mengindahkan setiap aspek anjuran hingga mematuhi rencana. Sedangkan 

Sarafino (dalam Yetti, dkk 2011) mendefinisikan kepatuhan sebagai tingkat 

pasien melaksanakan cara pengobatan dan perilaku yang disarankan oleh 

dokternya.  

 Kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi Tablet Fe sering menjadi 

masalah karena patuh sangat sulit untuk ditanamkan pada diri sendiri, apalagi 

untuk orang lain Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

perilaku kepatuhan terhadap pengobatan adalah sejauh mana upaya dan 

perilaku seorang individu menunjukkan kesesuaian dengan peraturan atau 

anjuran yang diberikan oleh professional kesehatan untuk menunjang 

kesembuhannya (Hernawati, 2013). 

2.3.6 Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan 

Berdasarkan teori Green, dalam Notoatmodjo (2012) terdapat faktor 

predisposisi, faktor penguat, dan faktor pemungkin yang dapat memengaruhi 

perilaku seseorang, termasuk memengaruhi perilaku ibu hamil dalam 

melakukan kunjungan ANC. Faktor predisposisi meliputi usia, pendidikan, 

pekerjaan, paritas, pengetahuan, dan sikap. Faktor pemungkin meliputi jarak 

tempat tinggal, penghasilan keluarga dan media informasi. Faktor penguat 

meliputi dukungan suami dan keluarga, serta dari petugas kesehatan yang ada 
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2.3.7 Faktor yang Mempengaruhi Ketidakpatuhan 

Ada beberapa hal yang mempengaruhi tingkat Kepatuhan seseorang. 

Dikemukakan oleh Kamidah (2015) adalah sebagai berikut, yaitu:  

1) Motivasi  

Motivasi merupakan dorongan atau keinginan dalam diri seseorang 

untuk berperilaku. Motivasi yang baik pada saat mengkonsumsi tablet 

Fe karena keinginan untuk mencegah anemia dan menjaga kesehatan 

ibu hamil dengan janinnya, namun keinginan ini biasanya hanya pada 

tahap anjuran dari petugas kesehatan, bukan atas keinginan dirinya 

sendiri. Semakin baik motivasi yang dimiliki pasien atau ibu hamil 

maka akan semakin patuh ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet Fe.  

Motivasi dari petugas kesehatan merupakan faktor lain yang 

juga dapat mempengaruhi kepatuhan. Hal ini terjadi jika petugas 

kesehatan memiliki cara menyampaikan antusias terhadap tindakan 

tertentu dari pasien, dan secara erus menerus maka akan memberikan 

penghargaan yang positif bagi pasien yang telah mampu beroreintasi 

dengan program pengobatannya. Hal ini ditunjukkan jika petugas 

kesehatan memberikan motivasi untuk mengkonsumsi tablet zat besi 

pada ibu hamil maka pasien dalam melakukan konsumsi tablet zat 

besi akan lebih mudah tercapai. Namun jika petugas kesehatan kurang 

atau tidak ada sama sekali maka dapat mengakibatkan ibu hamil tidak 

mengkonsumsi tablet zat besi tersebut.  

2) Pengetahuan  

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan terjadi setelah melakukan 

penginderaan melalui pancaindra manusia, yakni indra penglihatan, 
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pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. Sebagian besar yaitu didapat 

melalui mata dan telinga. Pengetahuan dalam hal ini erat kaitannya 

dengan pendidikan karena semakin tinggi pendidikan ibu hamil maka 

kemungkinan akan lebih mudah untuk memahami informasi tentang 

manfaat tablet Fe dan bahaya jika terjadi anemia. Pengetahuan ibu 

hamil tentang tablet Fe dan manfaatnya menjadi salah satu dari faktor 

yang mendorong ibu untuk patuh dalam mengkonsumsi tablet Fe.  

Pengetahuan ibu hamil yang baik tentang dampak anemia 

serta manfaat tablet atau suplemen zat besi maka ibu hamil tersebut 

akan menghindari timbulnya anemia melalui konsumsi tablet Fe 

secara teratur dan didukung dengan mengkonsumsi makanan bergizi. 

Sebaliknya, jika pengetahuannya rendah, maka kemungkinan akan 

menolak minum tablet Fe secara teratur, apalagi jika dirasa ada efek 

samping yang mengganggu salah satunya kejadian penyakit anemia.  

3) Dukungan Keluarga  

Keluarga memiliki peran penting yang signifikan dalam mendukung 

ibu untuk mengonsumsi tablet Fe secara rutin. Kadangkala seorang 

ibu seringkali lupa untuk minum tablet Fe secara rutin bahkan 

berhenti untuk mengonsumsinya bila tidak ada dukungan dari 

keluarganya. Dalam hal ini anggota keluarga akan mengingatkan ibu 

untuk mengonsumsi tablet Fe tersebut. 

Dalam hal ini suami adalah orang yang terdekat dengan ibu hamilyang 

dapat menciptakan lingkungan fisik dan emosional yang mendukung 

kesehatan dan gizi ibu hamil. Kepeduliannya dalam memperhatikan 

kesehatan ibu hamil khususnya dalam memonitor 
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konsumsi tablet Fe setiap hari diharapkan dapat 

meningkatkan kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet Fe.  

4) Kunjungan Antenatal Care 

Menurut Ikatan Bidan Indonesia, untuk mendeteksi anemia pada 

kehamilan dilakukan pemeriksaan kadar hemoglobin ibu hamil. 

Pemeriksaan dilakukan pertama sebelum minggu ke 12 dalam 

kehamilannya dan minggu ke 28. Pemeriksaan kadar darah merah 

(hemoglobin) yang dianjurkan pada trimester pertama dan trimester 

ketiga kehamilan, sering hanya dapat dilaksanakan pada trimester 

ketiga karena kebanyakan wanita hamil baru memeriksakan 

kehamilannya pada trimester kedua kehamilan sehingga pemeriksaan 

hemoglobin pada kehamilan tidak berjalan dengan sebagaimana 

mestinya.  

Dalam hal ini tablet Fe diberikan saat ibu hamil melakukan 

kunjungan Antenatal Care. Jadi, cakupan program tergantung pada 

kunjungan rutin para ibu untuk melakukan kunjungan Antenatal Care 

agar mendapat tablet Fe dalam jumlah yang cukup. Rendahnya 

partisipasi ibu untuk kunjungan Antenatal Care berhubungan dengan 

tingkat kepatuhan konsumsi tablet Fe yang rendah.  

5) Efek Samping Tablet Fe  

Efek samping setelah mengonsumsi tablet Fe yang dialami oleh 

sebagian ibu hamil telah lama diyakini sebagai salah satu faktor utama 

penyebab rendahnya kepatuhan ibu. Sebagian ibu hamil melaporkan 

bahwa mereka mengalami mual bahkan muntah setelah mengonsumsi  
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tablet Fe sehingga membuat mereka tidak mau melanjutkan untuk 

mengonsumsi tablet Fe. 

Dalam hal ini Pencegahan anemia dengan mengkonsumsi 

tablet Fe memang memberikan efek samping yang tidak 

menyenangkan. Ibu hamil merasa mual akibat rasa dan bau dari tablet 

Fe. Selain itu, tablet Fe yang dikonsumsi setiap hari menimbulkan rasa 

bosan sehingga seringkali ibu hamil lupa dan merasa malas untuk 

mengkonsumsinya maka akan menimbulkan rendahnya tingkat 

kepatuhan ibu hamil.  

2.3.8 Pengukuran Kepatuhan 

Pada konteks ini terdapat lima cara yang dapat digunakan untuk 

mengukur kepatuhan pada pasien (Feist, 2014) yaitu sebagai berikut:  

1) Menanyakan pada Petugas Klinis  

Metode ini adalah salah satu metode yang selalu menjadi pilihan terakhir 

untuk digunakan karena keakuratan yang diberikan oleh dokter pada 

umumnya salah.  

2) Menanyakan pada Individu yang Menjadi Pasien  

Metode ini lebih valid dibandingkan dengan metode yang sebelumnya 

namun metode ini memiliki kekurangan bahwa pasien mungkin saja 

berbohong untuk menghindari keengganannya dari pihak tenaga 

kesehatan, dan tidak mengetahui seberapa besar tingkat kepatuhan 

mereka sendiri. Jika dibandingkan dengan beberapa pengukuran objektif 

atas konsumsi obat pasien seperti tablet Fe maka penelitian yang 
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dilakukan cenderung menunjukkan bahwa para pasien lebih jujur saat 

mereka menyatakan bahwa mereka tidak mengkonsumsi obat. 

3) Menanyakan pada Individu Lain yang Selalu Memonitor Keadaan Pasien.  

Metode ini cocok digunakan sebagai pilihan keluarga yang memonitor 

setiap hari namun metode ini juga memiliki beberapa kekurangan. 

Pertama, observasi tidak mungkin dapat selalu dilakukan secara konstan, 

terutama pada hal-hal tertentu seperti diet makanan. Kedua, pengamatan 

yang terus menerus menciptakan situasi buatan dan seringkali menjadikan 

tingkat kepatuhan yang lebih besar dari pengukuran kepatuhan yang 

lainnya.  

4) Menghitung Berapa Banyak Tablet Zat Besi (Fe) yang Seharusnya 

Dikonsumsi Pasien Sesuai Saran Medis Yang Diberikan Oleh Dokter. 

Prosedur ini mungkin adalah tata cara yang paling ideal karena hanya 

sedikit saja kesalahan yang dapat dilakukan dalam hal menghitung jumlah 

obat yang berkurang dari botolnya. Tetapi, metode ini juga dapat menjadi 

sebuah metode yang tidak akurat karena setidaknya ada dua masalah 

dalam hal menghitung jumlah pil yang seharusnya dikonsumsi. 

5) Memeriksa Bukti-bukti Biokimia  

Metode ini dimungkinkan dapat mengatasi kelemahan-kelemahan yang 

ada pada metode-metode sebelumnya. Metode ini berusaha untuk 

menemukan bukti-bukti biokimia, seperti analisis sampel darah dan urin. 

Hal ini memang lebih reliabel dibandingkan dengan metode penghitungan 

pil atau obat diatas, tetapi metode ini lebih mahal dan terkadang tidak 

terlalu „berharga‟ dibandingkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan.  
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Cara ini digunakan untuk mengukur kepatuhan pada penelitian ini adalah 

menanyakan kepada individu yang menjadi pasien (self report) dengan 

menggunakan metode kuisioner. Meskipun cara ini memiliki kelemahan, 

beberapa penelitian yang dilakukan cenderung menunjukkan bahwa para 

pasien lebih jujur saat mereka menyatakan bahwa mereka tidak 

mengkonsumsi obat khusunya tablet besi Fe.  

Dari seluruh uraian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa ada 

lima cara untuk melakukan pengukuran pada kepatuhan ibu hamil dalam 

mengkonsumsi tablet Fe itu sendiri yaitu menanyakan langsung kepada 

pasien, menanyakan pada petugas medis, menanyakan pada orang 

terdekat pasien, menghitung jumlah obat dan memeriksa bukti-bukti 

biokimia. Pada kelima cara pengukuran tersebut terdapat beberapa 

kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam setiap cara pengukuran 

yang akan diterapkan zat Besi (Fe) di Puskesmas Kendalsari 


