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Husnul Khatimah(1), Dewi Setiawati(2), Nadyah Haruna(3) ,Rini Fitriani(4) 

Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan 

 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 

ABSTRAK 

Anemia merupakan kondisi dimana eritrosit kurang dalam sirkulasi darah 

atau masa hemoglobin yang rendah sehingga tidak mampu memenuhi fungsinya 

sebagai pembawa oksigen keseluruh jaringan, sehingga memiliki dampak pada 

kehamilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan faktor resiko yang 

memepengaruhi anemia pada ibu hamil trimester ketiga di wilayah Kecamatan Alla 

Kabupaten Enrekang pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan penelitian 

deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional menggunakan data kuantitatif 

untuk mengetahui hubungan faktor-faktor resiko kejadian anemia pada ibu hamil 

trimester ketiga. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling 

dengan jumlah sampel yaitu 63 ibu hamil trimester ketiga. Data diolah dan 

dianalisis menggunakan Uji  Chi-Square  p<0,05 pada program SPSS. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa  terdapat  hubungan yang signifikan antara   usia, 

paritas, frekuensi antenatal care (ANC), pendidikan, pengetahuan, status gizi dan 

kepatuhan mengonsumsi tablet Fe  dengan kejadian Anemia pada ibu hamil 

trimester ketiga .  

Kata Kunci : Anemia  ibu hamil, Usia, paritas, frekuensi antenatal care (ANC), 

pendidikan, pengetahuan, status gizi dan kepatuhan mengonsumsi tablet Fe. 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE RISK FACTORS OF PREGNANCY AND 
THE OCCURRENCES OF ANEMIA IN PATIENTS AT THEIR THIRD 

TRIMESTER 

Husnul Khatimah(1), Dewi Setiawati(2), Nadyah Haruna(3) ,Rini Fitriani(4) Medical 

Education Program, Faculty of Medicine and Health Sciences Alauddin State 

Islamic University of Makassar 

ABSTRACT  

Anemia in pregnancy is a condition in which a pregnant woman is lack enough 

healthy red blood cells to carry adequate oxygen to the body tissues which could 

influence the health of both the mother and the fetus. The major purpose of this 

study was to investigate the ralationships between the risk factors of pregnancy and 

the occurrences of anemia in pregnant women, particularly during their third 

trimester. This research was conducted in Alla’ district of Enrekang regency in 

2021. The method used for this study was a quantitative descriptive analytical study 

by using a cross sectional study approach. The sampling technique used in this 

research was a purposive sampling method with a total sample of 63 pregnant 

women. The data were analyzed by using the Chi-Square test of p<0.05 where the 

SPSS appication was also utilized. The findings of this study indicated that there 

was significant relationships between various factors such as ages, parity, the 

frequency of antenatal care (ANC), mothers’ education level, knowledge, mothers’ 

nutritional status, and the adhrence of Fe tablets consumption and the occurrences 

of anemia in third trimester pregnant women in Alla district of Enrekang regency 

in 2021.  

Key Words: Anemia in pregnancy, ages, parity, the frequency of antenatal care 

(ANC), educational level, knowledge, nutritional status, and the adherence of Fe 

tablets consumption.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kehamilan adalah sebuah metamorphosis atau proses perkembangan pada kehidupan. 

Saat jutaan sperma memasuki sistem reproduksi seorang perempuan, tahap demi tahap 

gerombolan sperma berlomba untuk menuju satu tujuan yang sama, yaitu membuahi ovum 

sehingga terjadilah pembuahan yang disebut Zigot (Setiawati, 2020). Masa kehamilan ini 

merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan janin menuju masa kelahiran sehingga 

gangguan gizi yang terjadi pada masa kehamilan akan berdampak besar bagi kesehatan ibu 

maupun janin. Masa kehamilan membutuhkan asupan makanan yang maksimal pada ibu 

hamil. Ibu hamil yang kurang asupan makanan biasanya mengeluh sering letih, kepala 

pusing, sesak nafas, wajah pucat dan berbagai macam keluhan lainnya. Semua keluhan 

tersebut merupakan indikasi bahwa ibu hamil tersebut sedang menderita anemia pada masa 

kehamilan (Sari,2019) 

Anemia merupakan kondisi dimana kurangnya sel darah merah (eritrosit) dalam 

sirkulasi darah atau masa hemoglobin yang rendah sehingga tidak mampu memenuhi 

fungsinya sebagai pembawa oksigen keseluruh jaringan, hal ini disebut sebagai anemia 

(Sari, 2020). Anemia pada kehamilan terjadi akibat adanya perubahan fisiologis normal 

pada kehamilan yang mempengaruhi hematokrit dan meter tertentu lainnya, seperti 

hemoglobin, retikulosit, feritin plasma, dan kapasitas pengikatan zat besi tak jenuh. 

Anemia yang paling umum adalah anemia defisiensi besi dan anemia megaloblastik 

defisiensi folat (Care et al., 2020). Anemia ini lebih sering terjadi pada wanita yang 

memiliki pola makan yang tidak memadai dan yang tidak menerima suplemen zat besi dan 

folat prenatal. Hal ini disebabkan kurangnya asupan zat besi dalam makanan karena   

gangguan absorbsi, gangguan penggunaan atau perdarahan. Faktor- faktor tersebut akan 

mempengaruhi status kesehatan ibu hamil (Leny, 2019).  
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Anemia pada ibu hamil disebut sebagai “potensial danger to mother and child” 

(potensial membahayakan ibu dan anak), sehingga perlu penanganan yang tepat dan 

komprehensif oleh semua pihak terkait dari keluarga sampai dengan pemerintah. Anemia 

selama kehamilan dilaporkan memiliki efek negatif pada kesehatan ibu dan anak dan 

meningkatkan risiko kematian ibu dan perinatal. Dampak negatif bagi ibu diantaranya 

kelelahan, kapasitas kerja yang buruk, gangguan fungsi kekebalan, peningkatan risiko 

penyakit jantung, dan kematian (Sari, 2019). 

Penyebab kematian ibu dengan presentase tertinggi adalah perdarahan. Anemia 

pada ibu hamil merupakan penyebab utama terjadinya perdarahan.Menurut WHO (World 

Health Organization), dikatakan anemia apabila kondisi ibu hamil dengan kadar 

hemoglobin (Hb) dalam darah < 11,0 g %. Anemia pada ibu hamil trimester I dan III 

adalah 11 gr/dl sedangkan pada trimester II kadar Hb adalah <10,5 gr/dl. Kehamilan 

trimester ke III merupakan masa kritis dimana kebutuhan zat besi meningkat. Wanita 

hamil sangat rentan mengalami anemia defisiensi besi karena pada kehamilan kebutuhan 

oksigen meningkat sehingga memicu peningkatan produksi eritropoietin. Akibatnya, 

volume plasma bertambah dan eritrosit meningkat. Namun peningkatan volume plasma 

terjadi dalam proporsi yang lebih besar jika dibandingkan dengan peningkatan eritrosit 

sehingga penurunan konsentrasi hemoglobin (Hb) (Pada et al., 2020). 

Berdasarkan data badan kesehatan dunia World Health Organization (WHO) 

tahun 2018 melaporkan bahwa prevalensi anemia pada ibu hamil di dunia adalah 41,8%. 

Diketahui, prevalensi anemia pada ibu hamil di dunia yaitu diperkirakan Afrika sebesar 

57,1%, Asia 48,2% , Eropa 25,1% dan Amerika 24,1% (WHO, 2018). Data WHO 

kematian ibu di negara berkembang berkaitan dengan anemia dalam kehamilan. Rata-rata 

kehamilan yang disebabkan karena anemia di Asia diperkirakan sebesar 72,6 %. 

Tingginya prevalensi anemia pada ibu hamil merupakan masalah yang tengah dihadapi 

Indonesia (Andita, 2018). 
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Indonesia masih termasuk ke dalam negara dengan tingkat kesehatan yang 

rendah, karena masih tingginya angka kematian pada ibu hamil. Ibu hamil yang 

mengalami anemia memiliki resiko kematian hingga 3,6 kali lebih besar dibandingkan 

dengan ibu hamil yang tidak mengalami anemia. Anemia dalam kehamilan memiliki 

keterkaitan yang erat dengan keadaan janin, abortus, cacat bawaan, berat bayi lahir 

rendah,cadangan zat besi yang berkurang pada anak atau anak lahir dalam keadaan 

anemia gizi. Selain itu, dapat juga mengakibatkan perdarahan pada saat persalinan yang 

merupakan penyebab utama kematian ibu hamil/bersalin di Indonesia. 

Hasil Riskesdas 2018 menyatakan bahwa di Indonesia sebesar 48,9% ibu hamil 

mengalami anemia. Sebanyak 84,6% anemia pada ibu hamil terjadi pada kelompok umur 

15-24 tahun (Riskesdas,2018). Kemudian pada tahun 2019 terjadi peningkatan persentase 

ibu hamil yang mengalami anemia di Indonesia yakni sebesar 48,9% dan sebanyak 84,6% 

anemia pada ibu hamil terjadi pada kelompok umur 15-24 (Kemenkes RI,2020). 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 

2018 orang yang mengalami anemia ringan berjumlah 74.541 orang (62,54%) anemia 

sedang berjumlah 67.470 (58,12%) dan anemia berat berjumlah 10.768 (9,15%). Data 

pada tahun 2019 tercatat 91.020 (87,29%), sedangkan ibu hamil yang menderita anemia 

dari 104.271 ibu hamil yang memeriksakan diri diklasifikasikan menjadi tiga kategori 

yaitu anemia ringan 3.467 (3,18%), anemia sedang 4127 (27,26%) dan anemia berat 417 

(2,75%) (Dinas Kesehatan Kota Makassar,2020). 

Dari Dinas Kesehatan Enrekang tercatat pada tahun 2018 sebanyak 1221 ibu 

hamil yang mengalami anemia, pada tahun 2019 sebanyak 1084 dan pada tahun 2020 

mengalami penurunan yaitu terdata sebanyak 964. Sedangkan, data terbaru pada tahun 

2021 tercatat hingga bulan Mei didapatkan sebanyak 380 ibu hamil yang mengalami 

anemia kehamilan. Terdapat 8 kecamatan di wilayah Duri Kabupaten Enrekang yaitu 

(Kecamatan Alla, Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Curio, Kecamatan Baraka, 

Kecamatan Baroko, Kecamatan Buntu Batu, Kecamatan Malua, Kecamatan Masalle ). Di 
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kecamatan Alla sendiri terdapat 2 puskesmas, dari hasil survei daerah tersebut memiliki 

kasus anemia tertinggi yang terjadi pada ibu hamil yaitu di Puskesmas Kalosi dan 

Puskesmas Sudu (Dinas Kesehatan Kota Enrekang,2020). 

Data di atas menunjukkan bahwa anemia pada kehamilan patut mendapatkan 

perhatian khusus pemerintah. Maka dari itu setiap pihak pada pelayanan kesehatan juga 

memiliki peran yang besar dalam menurunkan angka anemia pada ibu hamil. Dengan 

masalah ini, pemerintah telah berupaya dalam menurunkan kejadian anemia dengan 

pemberian suplementasi besi atau Tablet Tambah Darah (TTD) dan dianggap efektif 

dalam meningkatkan kadar Hb (hemoglobin) pada ibu hamil. Upaya ini pula telah 

direkomendasikan secara global di negara berkembang. Merujuk pada Permenkes No 88 

Tahun 2014 tentang standar tablet tambah darah bagi wanita usia subur dan ibu hamil 

yakni untuk melindungi wanita usia subur dan ibu hamil dari kekurangan gizi dan 

mencegah terjadinya anemia gizi besi maka perlu mengonsumsi tablet tambah darah 

(Care et al., 2020). 

Terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya anemia pada ibu 

hamil. Tingginya tingkat anemia pada ibu hamil ini didukung dengan rendahnya tingkat 

kepatuhan ibu hamil dalam mengonsumsi tablet tambah darah, juga disebutkan rendahnya 

konsumsi suplemen zat besi antara lain : usia muda, tingkat pendidikan rendah, ekonomi 

rendah, multiparitas, Antenatal care (ANC) yang tidak memadai, kurangnya panduan 

terhadap penggunaan suplemen, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya asupan zat 

besi dan suplementasi zat besi selama kehamilan (Fatonah et al., 2019). 

Untuk mencegah anemia setiap ibu hamil diharapkan mendapatkan tablet tambah 

darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan. Kepatuhan dalam mengkonsumsi 

tablet besi adalah ketaatan ibu hamil melaksanakan anjuran petugas kesehatan untuk 

mengkonsumsi tablet zat besi. Ketidakpatuhan dan kurangnya pengetahuan tentang 

pentingnya asupan zat besi dan suplementasi zat besi selama kehamilan, ibu hamil 

meminum tablet zat besi dapat memiliki peluang yang lebih besar untuk terkena anemia 
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(Yanti, 2017). Dari hal tersebut ibu hamil sangat disarankan agar menjaga kesahatannya 

karena nutrisi yang baik akan mendukung pertumbuhan janin yang baik pula. Hal ini 

dilakukan demi melahirkan seorang mukmin yang kuat (Putri,2018). 

Ibu hamil sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan bayi yang telah di titipkan 

Allah swt kepadanya. Mengingat bahwa Al- Qur’an dengan sains tidak dapat dipisahkan. 

Pada teori biologi, telah dijelaskan bahwa manusia berasal dari bertemunya antara sperma 

seorang laki-laki dengan sel ovum seorang perempuan yang berlangsung pada tuba fallopi 

pada saat terjadinya ovulasi pada tubuh wanita yang disebut dengan pembuahan. 

Selanjutnya akan dihasilkan zygot yang akan bergerak kedalam rahim dan mengalami 

nidasi. Setelah itu zygot akan berkembang menjadi embrio kemudian menjadi janin. 

Selama didalam rahim sampai lahir, asupan makanan akan diperoleh dari plasenta. Janin 

akan siap lahir setelah melalui masa tertentu dalam perkembangan selanjutnya. Gambaran 

diatas dijelaskan dalam Al-Qur’an sebagai kalamullah, Proses penciptaan manusia yang 

sangat unik ini dijelaskan pada surah Al- Mu’minun ayat 12-14 : 
 

 
 

Terjemahnya : 

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) 

dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam 

tempat yang kokoh(rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, 

lalu segumpal darah itu Kamijadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu 

Kami jadikan tulang belulang, lalu tulangbelulang itu Kami bungkus dengan daging. 

Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah 

Allah, Pencipta Yang Paling Baik.” (QS. Al-Mukminun :12-14). 
Ayat di atas memberikan gambaran bahwasanya periodisasi janin dari tahap setetes 

air mani lalu dijadikan dia makhluk yang berbentuk lain yaitu manusia, hal ini kemudian 

dijelaskan secara terperinci dalam ilmu sains. M. Quraish Shihab menafsirkan kata nutfah 
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dalam bahasa arab berarti setetes yang dapat membasahi atau hasil petertemuan sperma 

dan ovum. Penggunaan kata ini menyangkut proses kejadian manusia sejalan dengan 

penemuan ilmiah yang menginformasikan bahwa pancaran mani yang menyembur dari 

alat kelamin pria mengandung sekitar dua ratus juta benih manusia, sedang yang berhasil 

bertemu dengan indung telur wanita hanya satu saja. Kemudian kami menciptakan 

nuthfah itu menjadi alaqah, yait gumpalan darah merah. Lalu selepas empat puluh hari, 

kami ciptakan alaqah itu menjadi mudhghah, yaitu gumpalan daging sebesar satu suapan 

yang dikunyah. Kemudian kami menciptakan gumpalan daging yang lunak itu menjadi 

tulang-tulang, lalu kami membungkus tulang-tulang itu dengan daging, dan setelah itu 

kami ciptakan dia menjadi makhluk (dalam bentuk) yang berbeda dengan meniupkan ruh 

padanya. Maha berkah Allah yang memperindah ciptaan untuk segala sesuatu.    

 Q.S. Luqman ayat 14 : 

َۗكَْیدِلاَوِلَو ْيِل ْرُكْشا َِنا ِنْیَماَع ْيِف ُٗھلاَصِفَّو ٍنْھَو ىٰلَع ًانْھَو ٗھُُّماُ ْھَتلَمَح ِۚھَْیدِلاَوِب َناَسْنِْالا َانْیَّصَوَو  

رْیِصَمْلا ََّيلِا  .  

Terjemahnya: 

Dan Kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang 

tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-

tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan 

kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu. 

   Selama mengandung, Ibu menahan dengan sabar segala penderitaan yang cukup 

berat. Mulai dari bulan pertama hingga kandungan itu semakin berat dan ibu semakin 

lemah hingga melahirkan. Kekuatannya baru pulih setelah habis masa nifas.Kemudian Ibu 

menyusui anaknya hingga usia dua tahun. Tidak sedikit penderitaan dan kesukaran yang 

dialami dalam masa menyusui.Pada kondisi ini ibu sangat di anjurkan untuk menjaga 

kesehatannya agar dapat memenuhi kebutuhan sang buah hati. Dari tafsir ini 

menyimpulkan bahwa nikmat yang paling besar yang diterima seorang manusia adalah 

nikmat dari Allah SWT, kemudian nikmat kemudian nikmat yang diterima dari ibu 

bapaknya. Segala perbuatan akan mendapatkan balasannya masing-masing. Perbuatan baik 

akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda berupa surga. 
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 QS. Al-Baqarah ayat 168 : 

َی َلَح ِضَْرْألٱ ىِف اَّمِم ۟اُولُك ُساَّنلٱ اَھَُّیأٰٓ ٌنیِبُّم ٌُّودَع ْمَُكل ۥُھَّنِإ ۚ◌ ِنَٰطْیَّشلٱ ِتَٰوُطُخ ۟اُوعِبََّتت َالَو ًابِّیَط ًالٰ  

Terjemahnya:  

"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di 

bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena 

sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. 

Dari penafsiran mufassir di atas dapat dipahami bahwa anjuran tentang makanan dan 

minuman yang halal lagi baik pada ayat 168 surah al-Baqarah ini mengandung ajaran kepada 

seluruh ummat manusia di bumi ini tak terkecuali non muslim, makanan yang halal adalah 

seluruh makanan yang tidak diharamkan Allah sedangkan yang baik adalah makanan dan 

minuman yang mengandung gizi yang baik itu untuk seseorang. Thayyib itu terkandung 

makna kesehatan jiwa dan rasa yang terdapat dari barang tersebut misalnya daging, buah- 

buahan, sayuran dll yang mengandung berbagai gizi, protein, vitamin, kalori dll yang 

diperlukan oleh tubuh manusia. M. Hasbi Ashshiddieqy menjelaskan bahwa makanan dan 

minuman yang baik adalah makanan dan minuman yang memenuhi standar kesehatan, yaitu 

yang mengadung gizi dan tidak memudharatkan. Konsep halalan thayyiban merupakan 

sebuah konsep tentang makanan dan minuman yang akan menyehatkan fisik manusia, 

karena dalam makanan dan minuman yang halalan thayyiban hanya terdapat yang 

menyehatkan badan, dan menenangkan jiwa manusia. Fisik dan jiwa yang sehat tentunya 

merupakan modal utama untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. 

Q.S Al-An’am/6: 142. 
 

ِۗنٰطْیَّشلا	ِتٰوُطُخ	اُْوعِبََّتت	َالَوُ	ّٰ∂	ُمَُكقَزَر	اَّمِم	اُْولُك	ۗ◌	اًشَْرفَّوً	َةلْوُمَح	ِمَاعَْنْالا	َنِمَو  

	 ٌۙنْیِبُّم	ٌُّودَع	ْمَُكل	ٗھَّنِا  
Terjemahnya : 

“ dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan 

ada (pula) yang untuk disembelih. Makanlah rezeki yang diberikan Allah 
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kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya 

setan itu musuh yang nyata bagimu. 

Ibu hamil yang menderita anemia memerlukan asupan nutrisi dan gizi dengan makan 

makanan yang telah diberikan Allah. Berdasarkan isi kandungan Al-qur’an Surat Al An’am 

bahwa memakan hewan ternak yang telah disembelih. Hewan ternak yang merupakan 

sumber protein hewani yang didalamnya mengandung zat besi yang dibutuhkan bagi ibu 

hamil agar tidak terjadi anemia. Selain itu, pengetahuan dalam memilih makanan yang baik 

juga diperlukan. Sejatinya, pola hidup sehat sudah diberi contoh oleh Rasulullah SAW. Di 

mana, Rasulullah SAW memberi contoh kepada manusia untuk mengkonsumsi makanan 

yang baik dan sehat. Seperti apa yang ada dalam hadits berikut : 

 َهللا َّنِإ : َمَّلَسَو ِھَْیلَعُ هللا ىَّلَص ِهللا ُلُْوسَر َلَاق : َلَاقُ ھْنَعُ هللا َيِضَرَ ةَرْیَُرھ يَِبأ ْنَع

ّیَط َىلاََعت ّیَط َّالِإ َُلبَْقیَ ال ٌبِ  :َىلاََعت َلَاَقف َنْیِلَسْرُمْلا ِھِب َرََمأ اَمِب َنْیِنِمْؤُمْلا َرََمأ َهللا َّنِإَو ً،ابِ

 :َىلاََعت ََلاقَو

ُ ھُمَعْطَمَو ِّبَر َای ِّبَرَ ای ِءاَمَّسلا َىلِإ ِھَْیَدی ُّدَُمی ََربَْغأ َثَعَْشأ ََرفَّسلا ُلْیُِطی َلُجَّرلا َرََكذ َُّمث

ُّذغَو ٌماَرَحُ ُھَسبْلَمَو ٌماَرَحُ ُھبَرْشَمَو ٌماَرَح  ]ملسم هاور[ُ.َھل ُباََجتُْسی ىََّنَأف ِماَرَحْلاِب َيِ

Dari Abu Hurairah r.a. dia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: “Sesungguhnya 

Allah Ta’ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah 

memerintahkan kepada orang yang beriman sebagaimana ia memerintahkan kepada  Rasul-

Nya dan dia  berfirman: “Wahai orang-orang yang beriman makanlah yang baik-baik dari 

apa yang kami rizkikan kepada kalian”. Kemudian beliau menyebutkan ada seseorang yang 

melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkatkan 

tangannya ke langit seraya berkata:“ Ya Tuhanku, padahal makanannya haram, 

minumannya haram, pakaiannya haram dan kebutuhannaya dipenuhi dari sesuatu yang 

haram, maka (jika begitu keadaannya) bagaimana doanya akan dikabulkan. (HR. Muslim). 
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Q.S Al-Baqarah/2: 269  

ُرَّكََّذی اَمَو ۗ اًرْیِثَك اًرْیَخ َيِتُْوا َْدَقفَ ةَمْكِحْلا َتْؤُّی ْنَمَو ۚ ُءۤاَشَّی ْنَمَ ةَمْكِحْلا ىِتْؤُّی  

ِبَابَْلْالا اُولُوا َّٓالِا   

Terjemahnya: 

“Allah menganugerahkan al hikmah (kefahaman yang dalam tentang Al Quran dan 

As Sunnah) kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barang siapa yang 

dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Dan 

hanya orang-orang yang berakallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman 

Allah)”. 

Makna ayat di atas yaitu Allah memberikan hikmah, artinya ilmu-ilmu yang 

bermanfaat, pengetahuan yang mumpuni, akal yang terus, pemikiran yang matang dan 

terciptanya kebenaran dalam perkataan maupun perbuatan. Inilah seutama-utamanya 

pemberian dan sebaik-baiknya karunia. Kandungan ayat ini berkaitan dengan hikmah 

yang diberikan Allah berupa pengetahuan dapat berguna untuk ibu hamil untuk memilih 

makanan yang sesuai dengan kebutuhannya sehingga hikmah itu akan menuntunnya 

pada kebaikan berupa kesehatan. 

Betapa pentingnya menjaga kesehatan selama kehamilan, namun ada berbagai faktor 

yang menjadi penyebab terjadinya anemia pada ibu hamil. Dari pengamatan awal yang 

penulis lakukan di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, terdapat 2 puskesmas di 

kecamatan ini dan telah terjadwal waktu posyandu, peran posyandu ini untuk melanyani 

masyarakat yang mengalami masalah kesehatan khususnya bagi ibu hamil, bayi dan 

balita. Setiap satu bulan posyandu mengadakan pemeriksaan pada ibu hamil, bayi dan 

balita. Setiap bulannya  petugas Posyandu memeriksa kandungan ibu hamil, memberi 

vitamin dan juga memberikan arahan apa saja yang harus dilakukan oleh ibu hamil untuk 

menjaga kesehatan bayi yang ada dalam kandunganya. Namun, ada beberapa ibu hamil 

yang hanya datang beberapa kali ke posyandu untuk memeriksa kandungannya, dan 
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ketika ditanya alasanya adalah saran yang diberikan selalu saran yang sama dengan bulan 

yang lalu, dan alasan lainnya dia sangat sibuk bekerja sehingga tidak sempat untuk 

memeriksakan kandungnnya setiap bulan. Disinilah perlunya bimbingan kepada ibu 

hamil agar mereka lebih tahu bagaimana menjaga kesehatan kehamilan sampai ia 

melahirkan. 

Berdasarkan latar belakang di atas peneliti sangat termotivasi untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan Faktor risiko kejadian Anemia pada Ibu Hamil 

Trimester Ketiga di Wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang”. Sangat diharapkan 

melalui penelitian ini dapat menjadi dasar penerapan maupun pengembangan instrumen 

dalam standar asuhan antenatal care, serta dapat mengembangkan intervensi yang sesuai 

dengan faktor penyebab anemia pada kehamilan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas adapun perumusan suatu masalah yang diambil pada 

penelitian ini adalah “Bagaimana hubungan faktor-faktor risiko kejadian anemia pada 

ibu hamil trimester ketiga di wilayah Kabupaten Enrekang pada Tahun 2021. 

C. Hipotesis 

Adapun hipotesis pada penelitian ini yaitu terdapat hubungan antara usia, 

paritas, Frekuensi Antenaral Care (ANC), Pendidikan, Pengetahuan , Status gizi dan 

kepatuhan mengonsumsi tablet Fe terhadap kejadian Anemia pada ibu hamil trimester 

ketiga di wilayah Kabupaten Enrekang pada Tahun 2021.
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D. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian 
 

1. Definisi Operasional Variabel 
 

No. Variabel Definisi 
operasional 

Cara ukur Hasil ukur Skala 

Variabel Independen 

1. Faktor Usia Usia adalah jumlah lamanya kehidupan 
yang dihitung berdasarkan tahun kelahiran 
sampai dengan ulang tahun terakhir pada 
saat hamil. 

Menggunakan 2 
item pertanyaan 
yang terdapat 
pada kuesioner 
pertama. 

1. Risiko tinggi (<20 dan 
>35 tahun) 

2. Risiko Rendah  (20-
30 tahun) 

Nominal 

2. Paritas Paritas adalah banyaknya kelahiran hidup 
yang dipunyai oleh seorang wanita (BKKBN, 
2008). 

Menggunakan 2 
item pertanyaan 
yang terdapat 
pada kuesioner 
pertama. 

1. Primigravida 

2. Multigravida 

 

Nominal 

3. Frekuensi ANC Frekuensj ANC adalah berapa banyak ibu Menggunakan 1. Kurang ( < 4 kali) Nominal 
  diberikan Ante natal care/ pelayanan yang item pertanyaan 2. Cukup (= / > 4 kali )  
  diberikan oleh ibu hamil secara berkala untuk yang terdapat   
  menjaga kesehatan ibu dan bayinya pada kuesioner   
   dan melihat   
   pada buku   
   pemeriksaan   
   kehamilan.   

 
Tabel 1.1 Definisi Operasional
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No. Variabel Definisi 
operasional 

Cara ukur Hasil ukur Skala 

Variabel Independen 

3. Pendidikan Pendidikan formal yang didapatkan dan 
dihitung berdasarkan ijazah terakhir yang 
diperoleh pada saat ibu hamil diberi 
kuisioner. 

Menggunakan 5 
item pertanyaan 
yang terdapat pada 
kuesioner pertama 

1. Tidak sekolah 
2. Tamat SD/sederajat 
3. Tamat SMP/sederaja 
4. Tamat SMA/ Sederajat 
5. Perguruan 

tinggi/S1/sederajat, atau 
lebih 

Nominal 

4. Pengetahuan  Segala sesuatu yang diketahui ibu hamil 
tentang anemia dan tablet tambah darah 
(tablet Fe)  

Menggunakan 2 
item pertanyaan 
yang terdapat pada 
kuesioner pertama 

1.  Tinggi 
2. Rendah 

Nominal  

5. Kepatuhan 
konsumsi tablet 
Fe 

Kepatuhan dalam mengkonsumsi tablet 
zat besi adalah ketaatan ibu hamil dalam 
mengkonsumsi tablet zat besi sesuai 
dengan dosis, waktu, tujuan pemberian 
dan anjuran dari petugas kesehatan. 

Menggunakan 2 
item pertanyaan 
yang terdapat pada 
kuesioner pertama 

1. Tidak Patuh 
2. Patuh 

Nominal 

6. Status Gizi Satus gizi ibu hamil adalah suatu keadaan 
keseimbangan dalam tubuh ibu hamil 
sebagai akibat pemasukan konsumsi 
makanan dan penggunaan zat-zat gizi 
yang digunakan oleh tubuh untuk 
kelangsungan hidup dalam 
mempertahankan fungsi-fungsi organ 
tubuh. 

Menggunakan 
item pertanyaan 
pada kuisioner dan 
juga melakukan 
pemeriksaan gizi 
secara langsung 
dengan mengukur 
LILA (lingkar 
lengan atas) ibu 
hamil. 

1. Gizi Baik 
( LILA  ≥ 23.5 cm ) 

2. Gizi Kurang 
( LILA < 23,5 cm ) 

Nominal 

 
Tabel 1.1 Definisi Operasional 
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Variabel Dependen 
1. Anemia kehamilan Anemia 

merupakan 
penurunan kadar 
hemoglobin, 
hitung eritrosit, 
dan hematokrit 
sehingga jumlah 
eritrosit atau 
kadar hemoglobin 
yang beredar 
tidak dapat 
memenuhi 
fungsinya untuk 
menyediakan 
oksigen bagi 
jaringan tubuh. 

Menggunakan 
Data Rekam 
Medik kadar 
Hemoglobin ibu 
hamil dari 
puskesmas. 

1. Anemia ringan 
bila kadar Hb 
9-10 gr % 

2. Anemia sedang 
bila kadar Hb 
7-8 gr % 

3. Anemia berat 
bila kadar Hb 
<7gr % 

4. Tidak anemia 
bila kadar Hb  
11- >12 gr % 

Ordinal 

 

Tabel 1.1 Definisi Operasional 

 
2. Ruang Lingkup Penelitian 

Menganalisis hubungan faktor-faktor resiko yang mempengaruhi kejadian Anemia pada ibu hamil 

trimester tiga menggunakan metode kuantitatif yaitu dengan pengisian kueisioner. 
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E. Kajian Pustaka 

 
 

No. Peneliti/ 
Tahun 

Judul Metode Jumlah 
sampel 

Cara 
pengukuran 

Hasil 

 
1. 

Nurdina 
Takdir 
(2017) 

Analisis Faktor 
Resiko Anemia 
Pada Ibu hamil 
Trimester Ketiga 

Deskriptif 
analitik 
dengan 
pendekatan 
cross 
sectional. 

50 
sampel 

Pengisian 
kuisioner dan 
pengambilan 
data ibu hamil 
di RS 

Terdapat hubungan antara faktor usia,paritas, 
Frekuensi ANC,Pendidikan,pengetahuan dan 
kepatuhan mengonsumsi tablet Fe dengan 
kejadian Anemia pada ibu hamil trimester 
ketiga. 

2. Misriani 
(2018) 

Hubungan 
pengetahuan dan 
sikap ibu hamil 
dengan 
kepatuhan 
konsumsi tablet 
besi (Fe) di 
puskesmas 
Hamn Perak 
Kabupaten 
DeliSerdang 

Bersifat 
analitikmen 
ggunakan 
metode 
korelasional 
dengan 
rancangan 
pendekatan 
cross 
sectional 

59 
sampel 

Diukur dengan 
memberikan 
lembar 
kuisioner 

Terdapat hubungan antara pengetahuan dan 
sikap dengan kepatuhan mengonsumsi tablet 
besi (Fe) 

3. Fitriana 
Andita 
(2018) 

Analisis Faktor- 
faktor yang 
mempengaruhi 
Anemia 
kehamilan di 
Puskesmas 
Padang Bulan 

Deskriptif 
analitik 

38 
sampel 

Menggunakan 
kuisioner data 
demografi,pen 
getahuan, dan 
kepatuhan 

Terdapat hubungan bermakna antara umur 
dengan anemia kehamilan,tidak terdapat 
hubungan bermakna antara paritas dengan 
anemia kehamilan.Tidak ada hubungan antara 
jarak kehamilan,Pendidikan,pengetahuan dan 
kepatuhan dengan anemia 
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No. Peneliti/ 
Tahun 

Judul Metode Jumlah 
sampel 

Cara 
pengukuran 

Hasil 

4. Dita 
Purnama 
sari 
(2017) 

Hubungan 
Pengetahuan Ibu 
Hamil dengan 
Kepatuhan 
Mengonsumsi 
Fe di Wilayah 
Puskesmas Sam 
Kabupaten 
Konawe tahun 
2017. 

Deskriptif 
analitik 

38 
sampel 

Menggunakan 
kuisioner data 
demografi,pen 
getahuan, dan 
kepatuhan 

Terdapat hubungan bermakna antara umur 
dengan anemia kehamilan,tidak terdapat 
hubungan bermakna antara paritas dengan 
anemia kehamilan.Tidak ada hubungan antara 
jarak kehamilan ,Pendidikan,pengetahuan dan 
kepatuhan dengan anemia kehamilan. 

5. Indah 
Fitrisari 
(2018) 

Faktor-faktor 
yang 
berhubungan 
dengan kejadian 
anemia pada ibu 
hamil trimester 
III di puskesmas 
Tegalrejo tahun 
2018 

Survey 
analitik 
dengan 
Cross 
Sectional 

66 
sampel 

Instrumen 
penelitian 
menggunakan 
ceklis pada 
lembar 
pendokumenta 
sian peneliti. 
Dengan 
Metode uji 
korelasi 
Kendall’s Tau. 

Terdapat hubungan tingkat pendidikan, paritas, 
usia ibu, frekuensi ANC dengan kejadian 
anemia dan usia ibu memiliki keeratan 
hubungan paling erat dengan kejadian anemia 
di Puskesmas Tegalrejo tahun 2016 



 
 

 
 

16 

 
No. Peneliti/ 

Tahun 
Judul Metode Jumlah 

sampel 
Cara 

pengukuran 
Hasil 

6. Indah 
Dzil 
Arsy 
(2019) 

Pengaruh 
frekuensi 
konsumsi the 
dengan kejadian 
anemia pada ibu 
hamil di 
Puskesmas 
Pembina 
Palembang pada 
tahun 2019 

Penelitian 
ini 
merupakan 
penelitian 
observasion 
al analitik 
dengan 
design cross 
sectional 

39 
sampel 

Menggunakan 
kuisioner dan 
data sekunder 
mengenai hasil 
pemeriksaan 
Hb 

Terdapat hubungan yang bermakna antara 
frekuensi konsumsi teh dengan kejadian 
anemia pada ibu hamil di Puskesmas Pembina 
Palembang. 

7. Nisa 
Kartika 
Wati 
(2020) 

Faktor- faktor 
Yang 
berhubungan 
dengan anemia 
pada ibu hamil di 
puskesmas 
Sangkrah 
Surakarta 

Jenis 
penelitian 
adalah 
kuantitatif 
dengan 
pendekatan 
crossectiona 
l 

123 
sampel 

Dengan teknik 
exhaustive 
sampling 
menggunakan 
instrumen 
kuesioner dan 
Hb meter. 

Hasilnya ada hubungan pendidikan , 
konsumsi makanan Fe, vitamin C, serta 
kebiasaan minum teh dan tidak ada hubungan 
pendapatan, paritas , umur ibu hamil ,serta 
jarak kehamilan dengan anemia pada ibu 
hamil 

 

Tabel 1.2 Kajian Pustaka 
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F. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum Penelitian 

Secara umum penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hubungan faktor 

risiko yang memepengaruhi anemia pada ibu hamil trimester ketiga di wilayah 

Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang pada tahun 2021. 

2. Tujuan Khusus Penelitian 

a. Mengetahui hubungan faktor umur terhadap kejadian anemia pada ibu hamil trimester 

ketiga di wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang pada tahun 2021. 

b. Mengetahui hubungan faktor paritas terhadap kejadian anemia ibu hamil trimester 

ketiga di wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang pada tahun 2021. 

c. Mengetahui hubungan faktor frekuensi Antenatal Care (ANC) terhadap kejadian 

anemia pada ibu hamil trimester ketiga di wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang 

pada tahun 2021. 

d. Mengetahui hubungan faktor pendidikan terhadap kejadian  anemia pada ibu hamil 

trimester ketiga di wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang pada tahun 2021. 

e. Mengetahui hubungan faktor pengetahuan terhadap kejadian anemia pada ibu hamil 

trimester ketiga di wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang pada tahun 2021. 

f. Mengetahui hubungan faktor status gizi terhadap kejadian anemia pada ibu hamil 

trimester ketiga di wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang pada tahun 2021. 

g. Mengetahui hubungan faktor kepatuhan mengonsumsi tablet besi terhadap kejadian 

anemia pada ibu hamil trimester ketiga wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang 

pada tahun 2021. 

G. Manfaat Penelitian 

1. Bagi peneliti 

Manfaat bagi peneliti sendiri yaitu memperoleh suatu pengalaman luar biasa, 

menambah wawasan serta meningkatkan khasanah ilmu kesehatan tentang faktor risiko 

anemia yang terjadi pada ibu hamil trimester ketiga. 
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2. Bagi Institusi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber masukan kepustakaan Universitas 

Islam Negeri Alauddin Makassar yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk peneliti 

selanjutnya dalam mengembangkan informasi mengenai faktor risiko kejadian anemia 

pada ibu hamil dengan variabel yang lebih luas. 

3. Bagi Masyarakat 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan informasi tambahan 

mengenai faktor risiko yang dapat mempengaruhi terjadinya anemia pada ibu hamil, 

sehingga dapat dilakukan upaya pencegahannya. 
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BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Anemia kehamilan 

a. Definisi Anemia 
 

Anemia kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar hemoglobin (Hb) dalam 

darahnya kurang dari 12 gr% (Winkjosastro, 2007).Anemia adalah kondisi dimana 

anemia dalam kehamilan yaitu kondisi ibu dengan kadar haemoglobin di bawah 11 gr% 

pada trimester 1 dan 3 atau kadar hemoglobin kurang dari 10,5 gr % pada trimester 

2.Nilai batas tersebut dan perbedaannya dengan wanita tidak hamil terjadi karena 

hemodilusi,terutama pada trimester 2 (Leny, 2019). 

Anemia merupakan suatu kondisi atau keadaan ditandai dengan penurunan kadar 

hemoglobin (Hb), hematokrit atau jumlah sel darah merah. Kadar Hb dan sel darah sangat 

bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, ketinggian suatu tempat, serta keadaan 

fisiologi tertentu (Tamrin, Masud and Ramadani, 2019).Pada anemia jumlah sel darah 

merah berkurang, kualitas hemoglobin, dan volume hematokrit dibawah nilai normal per 

100 ml darah. Ketika seseorang memiliki kadar hemoglobin kurang dari 12 g/100ml 

dalam darahnya, maka dia dikatakan menderita anemia.Sel darah merah atau Hb 

(hemoglobin menurun,sehingga daya angkut oksigen untuk kebutuhan organ-organ vital 

pada ibu dan janin menjadi berkurang. Selama masa kehamilan, terjadi perubahan- 

perubahan dalam darah dan sumsun tulang serta kebutuhan zat-zat makanan pun 

bertambah, oleh karena itu anemia lebih sering dijumpai dalam kehamilan:  
Tabel 1.1 Anemia dalam kehamilan sesuai kadar Hb 
Status Anemia Kadar Hb 

 

Trimester I (0-12 minggu) <11 gr/dl 
 

Trimester II (13-28 minggu) <10,5 gr/dl 
 

Trimester III (29 minggu-persalinan) <11 gr/dl 

Sumber : (Price and Wilson, 2006) 
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b. Epidemiologi Anemia Kehamilan 

Sumber data The Nutrition Impact Model Study didapatkan bahwa dari 257 sumber 

data yang mewakili populasi dari 107 negara, prevalensi global anemi pada ibu hamil 

sebesar 43% pada tahun 1995 dan 38% pada tahan 2011 dengan kisaran bervariasi dari 

17% di negara maju dan 56,4% di negara berkembang (Fitriasari, 2018). Menurut World 

Health Organization telah dilaporkan bahwa prevalensi ibu hamil yang mengalami 

defisiensi besi sekitar 35-75% dan semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia 

kehamilan (Arsy, 2020). 

Defisiensi besi dapat menyebabkan terjadinya anemia, berdasarkan data dari WHO 

sebanyak 40% kematian ibu dinegara berkembang berkaitan dengan anemia pada 

kehamilan dan kebanyakan anemia pada kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi dan 

perdarahan akut, bahkan dapat terjadi akibat keduanya saling berinteraksi (Proverawati, 

2017). Berdasarkan data badan kesehatan dunia World Health Organization (WHO) tahun 

2018 melaporkan bahwa prevalensi anemia pada ibu hamil di dunia adalah 41,8%. 

Diketahui, prevalensi anemia pada ibu hamil di dunia yaitu diperkirakan Afrika sebesar 

57,1%, Asia 48,2% , Eropa 25,1% dan Amerika 24,1% (WHO, 2018) 

Riskesdas 2018 menyatakan bahwa di Indonesia sebesar 48,9% ibu hamil 

mengalami anemia. Sebanyak 84,6% anemia pada ibu hamil terjadi pada kelompok umur 

15-24 tahun ( Riskesdas, 2018). Sejalan dengan hal itu Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi 

Selatan melaporkan pada tahun 2018 orang yang mengalami anemia ringan berjumlah 

74.541 orang (62,54%) anemia sedang berjumlah 67.470 (58,12%) dan anemia berat 

berjumlah 10.768 (9,15%). Data pada tahun 2019 tercatat 91.020 (87,29%), sedangkan 

ibu hamil yang menderita anemia dari 104.271 ibu hamil yang memeriksakan diri 

diklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu anemia ringan 3.467 (3,18%), anemia sedang 

4127 (27,26%) dan anemia berat 417 (2,75%) (Dinas Kesehatan Kota Makassar,2020). 

Untuk mencegah anemia setiap ibu hamil diharapkan mendapatkan tablet tambah darah 

(TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan ( Riskesdas, 2018)
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c. Klasifikasi Anemia 

Klasifikasi anemia dalam kehamilan menurut Wiknjosastro (2007), adalah sebagai 

berikut: 

1) Anemia Defisiensi Besi 

Anemia defisiensi besi adalah anemia yang terjadi akibat kekurangan zat besi 

dalam darah. Menurut Irianto, etiologi anemia defisiensi besi pada kehamilan yaitu 

gangguan pencernaan dan absorpsi, hipervolemia, menyebabkan terjadinya pengenceran 

darah, kebutuhan zat besi meningkat, kurangnya zat besi dalam makanan, dan 

pertambahan darah tidak sebanding dengan pertambahan plasma. 

Kekurangan zat gizi (besi) 

Kegagalan sum-sum tulang 

 

Konsentrasi sel darah merah menurun 
 

Hb menurun 

 
       Anemia defisiensi fe 

Sumber : ( Manuaba 2010 ) 

Ibu hamil dengan anemia defisiensi besi dapat ditegakkan dengan diagnosis: 

konsentrasi Hb <10 gr%, hematokrit <30%, serum besi 50-60 mg/100ml dan saturasi 

transferring <15-16. Untuk menegakkan diagnose anemia defisiensi besi dapat dilakukan 

dengan anamnesa. Hasil anamnesa didapatkan keluhan cepat lelah, sering pusing, mata 

berkunang-kunang dan keluhan mual muntah pada hamil muda. Pemeriksaan darah 

dilakukan minimal dua kali selama kehamilan yaitu pada trimester I dan trimester III 

dengan pertimbangan bahwa sebagian ibu hamil mengalami anemia.Kebutuhan zat besi 
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pada ibu hamil yaitu mendekati 900 mg (Di et al., 2020). Kebutuhan zat besi dari sekitar 

300 mg diperlukan untuk janin dan plasenta 500 mg lagi digunakan untuk meningkatkan 

massa hemoglobin maternal,kurang lebih 200 mg akan di eksresikan melalui usus,urin 

dan kulit (Fatonah et al., 2019). Pada pemeriksaan dan pengawasan Hb dapat dilakukan 

minimal 2 kali selama kehamilan yaitu trimester I dan III. Hasil pemeriksaan Hb, dapat 

digolongkan sebagai berikut: 

Tabel 2.1. Penggolongan Anemia 
 

Nilai Hb Kriteri 

>11 gr% Tidak Anemia 

9-10 gr% Anemia Ringan 

7-8 gr% Anemia Sedang 

<7 gr% Anemia Berat 

 
               Sumber :  (WHO, 2011) 

Penatalaksanaan pada ibu hamil dengan anemia defisiensi besi adalah mengatasi 

penyebab anemia seperti perdarahan, cacingan dan pemberian nutrisi yang banyak 

mengandung unsur zat besi, pemberian tablet besi selama kehamilan minimal 90 tablet 

sampai masa nifas selesai (Leny, 2019). Pengobatannya yaitu, keperluan zat besi untuk 

wanita hamil, tidak hamil dan dalam laktasi yang dianjurkan adalah pemberian tablet besi 

seperti terapi oral adalah dengan memberikan pret besi yaitu ferosulfat, feroglukonat atau 

Natrium ferobisitrat, pemberian pret besi 60mg/hari dapat menaikkan kadar Hb sebanyak 

1 gr% tiap bulan. Saat ini program nasional menganjurkan kombinasi 60 mg besi dan 50 

nanogram asam folat untuk profilaksis anemia terapi parenteral baru diperlukan apabila 

penderita tidak tahan akan zat besi per oral, dan adanya gangguan penyerapan, penyakit 

saluran pencernaan atau masa kehamilannya tua (Andita, 2018). 
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Pemberian pret parenteral dengan ferum dextran sebanyak 1000 mg (20 mg) 

intravena atau 2x10ml/ IM pada gluteus, dapat meningkatkan Hb lebih cepat yaitu 2 

gr% (Manuaba, 2010). Pemberian tablet besi sebaiknya dilakukan pada jeda makan, 

dimana lambung tidak banyak makanan sehinga mudah diserap. Akibat anemia zat besi 

pada ibu hamil dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan sel-sel termasuk sel otak, 

berat badan lahir rendah, lahir prematur, dan perdarahan (Fatonah et al., 2019). 

2) Anemia Megaloblastik 

 Anemia megaloblastik adalah anemia dalam kehamilan disebabkan karena 

defisiensi asam folik, jarang sekali karena defisiensi B12. Hal itu erat kaitanya dengan 

defisiensi makanan. Asam folat merupakan satu-satunya vitamin yang kebutuhannya 

berlipat dua ketika kehamilan. Kekurangan asam folat mengakibatkan peningkatan 

kepekaan, lelah berat, dan gangguan tidur. Kekurangan asam folat yang besar 

mengakibatkan anemia megaloblastik atau megalositik karena asam folat berperan dalam 

metabolism normal makanan menjadi energi, pematangan sel datah merah, sintesis DNA, 

pertumbuhan sel, dan pembentukan heme (S and Triska, 2018). 

Gejala anemia megaloblastik adalah diare, depresi, lelah berat, ngantuk berat, 

pucat, dan perlambatan frekuensi nadi Pengobatannya yaitu Konsumsi asam folat 15- 

30 mg /hari sulfus ferosus 3x1 tablet per hari.Pada kasus berat dan pengobatan per oral 

hasilnya lamban sehingga dapat diberikan transfusi darah (Fitriasari, 2018). 

3) Anemia Hipoplastik 

 Anemia hipoplastik adalah anemia yang disebabkan oleh hipofungsi sumsum 

tulang yang kurang mampu membuat sel-sel darah baru.Untuk diagnostiknya diperlukan 

pemeriksaan pemeriksaan diantaranya adalah pemeriksaan darah tepi 

lengkap,pemeriksaan fungsi eksternal dan pemeriksaan retikulosit (Manuaba, 2012). 

4) Anemia Hemolitik 

 Anemia hemolitik dalah anemia yang disebabkan oleh penghancuran sel darah 

merah yang lebih cepat dari pembuatannya. Wanita dengan anemia hemolitik sukar 
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menjadi hamil; apabila ia hamil, maka anemianya biasanya menjadi lebih berat. Gejala 

utama adalah anemia dengan kelainan- kelainan gambaran darah, kelelahan, kelemahan, 

serta gejala komplikasi bila terjadi kelainan pada organ-organ vital. Pengobatannya 

tergantung pada jenis anemia hemolitik dan beratnya anemia. Obat-obat penambah darah 

tidak memberi hasil. Tranfusi darah, kadang dilakukan berulang untuk mengurangi 

penderitaan ibu dan menghindari bahaya hipoksia janin (Ristica, 2018). 
d. Penyebab Anemia 

Penyebab anemia gizi besi dikarenakan kurang masuknya unsur zat besi dalam 

makanan, kebutuhan ibu hamil akan zat besi meningkat untuk pembentukan plasenta dan 

sel darah merah sebesar 200-300%. Karena itu, suplementasi zat besi perlu sekali 

diberlakukan, bahkan pada wanita yang bergizi baik (Fitriasari, 2018). Penyebab 

langsung seperti berpantangan makanan tertentu selagi hamil dapat memperburuk 

keadaan anemia gizi besi, biasanya ibu hamil enggan makan daging, ikan, hati atau 

pangan hewani lainnya dengan alasan yang tidak rasional (Care et al., 2020). 

Selain karena adanya pantangan terhadap makanan hewani faktor ekonomi 

merupakan penyebab pola konsumsi masyarakat kurang baik, tidak semua masyarakat 

dapat mengkonsumsi lauk hewani dalam setiap kali makan. Padahal pangan hewani 

merupakan sumber zat besi yang tinggi absorsinya. Kekurangan besi dalam tubuh tersebut 

disebabkan karena kekurangan konsumsi makanan kaya besi, terutama yang berasal dari 

sumber hewani, bisa saja karena meningkatnya kebutuhan zat besi selama kehamilan, 

masa tumbuh kembang serta pada penyakit infeksi (malaria dan penyakit kronis lainnya 

seperti TBC), kehilangan zat besi yang berlebihan pada pendarahan termasuk pada saat 

haid, sering melahirkan dan adanya infeksi cacing serta ketidak seimbangan antara 

kebutuhan tubuh akan zat besi dibandingkan dengan penyerapan makanan (Leny, 2019). 

Bahaya anemia yang dapat terjadi saat persalinan adalah gangguan his atau kekuatan 

mengejan, kala I berlangsung lama, kala II berlangsung lama yang menyebabkan 

kelelahan sehingga memerlukan tindakan operasi, pada kala III dapat diikuti retensio 
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plasenta serta perdarahan postpartum karena atoniauteri, dan pada kala IV dapat terjadi 

perdarahan postpartum sekunder serta atonia uteri. Pada masa nifas, dampak anemia dapat 

menyebabkan terjadinya subinvolusi uteri yang menimbulkan perdarahan postpartum, 

memudahkan terjadinya infeksi puerperium, pengeluaran ASI yang berkurang, terjadi 

dekompensasi kordis mendadak setelah persalinan, dan mudah terjadi infeksi mammae. 

Bahaya anemia terhadap janin,walaupun janin tampaknya dapat menyerap semua 

kebutuhan dari ibu, tetapi anemia tetap mengurangi kemampuan metabolisme tubuh 

sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim. Anemia dapat 

menyebabkan gangguan pada janin seperti abortus, kematian intrauterine, persalinan 

prematur, BBLR, kelahiran dengan anemia, cacat bawaan, bayi mudah mendapat infeksi, 

sampai kematian perinatal dan intelegensi yang rendah (Prawirohardjo, 2016). 

e. Fisiologi Anemia Kehamilan 

Perubahan fisiologis alami yang terjadi selama kehamilan akan mempengaruhi 

jumlah sel darah merah normal pada kehamilan, peningkatan volume darah ibu terutama 

terjadi akibat peningkatan plasma, bukan akibat peningkatana sel darah merah, walaupun 

ada peningkatan jumlah sel darah merah dalam sirkulasi, tetapi jumlahnya tidak seimbang 

dengan peningkatan volume plasma, ketidakseimbangan ini akan terlihat dalam bentuk 

penurunan kadar hemoglobin (Hb) (Prawirahardjo, 2010). 

Pengenceran darah (hemodilusi) pada ibu hamil sering terjadi dengan peningkatan 

volume plasma 30%-40%, peningkatan sel darah merah 18%-30% dan hemoglobin 19%, 

secara fisiologi hemodilusi membantu meringankan kerja jantung. Hemodilusi terjadi 

sejak kehamilan 10 minggu dan mencapai puncaknya pada kehamilan 32-34 minggu. 

Kehamilan dapat meningkatkan kebutuhan zat besi sebanyak dua sampai tiga kali lipat. 

Zat besi diperlukan untuk produksi sel darah merah ekstra, untuk enzim tertentu yang 

dibutuhkan untuk jaringan, janin, plasenta dan untuk mengganti peningkatan kehilangan 

harian yang normal. Zat besi yang terkandung dalam makanan hanya diasorbsi kurang 

dari 10% dan diet bisa tidak dapat mencukupi kebutuhan zat besi ibu hamil. Kebutuhan 



 
 

 
 

26 

zat besi yang tidak terpenuhi selama kehamilan dapat menimbulkan konsekuensi anemia 

defiensi besi sehingga dapat membawa pengaruh buruk pada ibu maupun janin, hal ini 

dapat menyebabkan terjadinya komplikasi kehamilan dan persalinan (St et al., 2020). 

f. Patofisiologi Anemia Kehamilan 

Pada kehamilan terjadi perubahan fisiologi yang akan dialami ibu hamil, salah 

satunya perubahan sirkulasi darah. Peredaran darah ibu dipengaruhi oleh :(1) 

meningkatnya kebutuhan sirkulasi darah sehingga dapat memenuhi kebutuhan 

perkembangan dan pertumbuhan janin dalam rahim, (2) terjadi hubungan langsung antara 

arteri dan vena pada sirkulasi darah retro-plasenter, (3) pengaruh hormon estrogen dan 

progesteron semakin meningkat. Akibat dari faktor tersebut dijumpai beberapa perubahan 

peredaran darah, yaitu volume darah dan sel darah. Kehamilan berhubungan dengan 

perubahan fisiologis yang berakibat pada peningkatan volume cairan dan sel darah merah 

serta penurunan konsentrasi protein pengikat zat gizi dalam sirkulasi darah, termasuk 

penurunan zat gizi mikro. Peningkatan produksi sel darah merah ini terjadi sesuai dengan 

pertumbuhan tubuh yang cepat dan penyempurnaan susunan organ tubuh. Adanya 

kenaikan volume darah pada saat kehamilan akan meningkatkan kebutuhan zat besi. 

Selama kehamilan terjadi peningkatan volume darah (hypervolemia) (Guyton and Hall, 

2016). 
Hypervolemia merupakan hasil dari peningkatan volume plasma dan eritrosit (sel 

darahmerah) yang berada dalam tubuh tetapi peningkatan ini tidak seimbang yaitu 

volume plasma peningkatannya jauh lebih besar sehingga memberi efek yaitu konsentrasi 

hemoglobin berkurang dari 12 gr/100 ml. Besi tidak hanya untuk pembentukan 

hemoglobin namun juga untuk elemen penting lainnya seperti, mioglobin, sitokrom, 

sitokrom oksidase, peroksidase, katalase. Rata-rata total jumlah besi dalam tubuh sebesar 

4-5 gram, dan terdapat sekitar 65% dijumpai dalam bentuk hemoglobin. Sekitar 4% 

dalam bentuk mioglobin, 1% dalam bentuk berbagai macam senyawa heme yang memicu 

oksidasi intrasel; 0,1% bergabung dengan protein transferin dalam plasma darah, dari 15-

30% disimpan untuk penggunaan selanjutnya terutama di sistem retikuloendotelial dan 
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sel panrenkim hati, khususnya dalam bentuk ferritin (Sari, 2020). 

Besi diabsorbsi di usus halus yang sebagian besar melalui mekanisme yang dimulai 

dari hati yang menyekresi apotransferin dalam jumlah sedang ke dalam empedu yang 

mengalir melalui duktus biliaris ke dalam duodenum. Di tempat ini, apotransferin 

berikatan dengan besi bebas dan juga dengan senyawa besi tertentu seperti hemoglobin 

dan mioglobin dari daging, yaitu dua sumber besi terpenting dalam diet. Kombinasi ini 

disebut transferin. Kombinasi ini selanjutnya tertarik dan berikatan dengan reseptor pada 

membran sel epitel usus. Kemudian, dengan cara pinositosis, molekul transferin yang 

membawa besi bersamanya, akan diabsorbsi ke dalam sel epitel dan kemudian 

didilepaskan ke dalam kapiler darah yang berada di bawah sel ini dalam bentuk transferin 

plasma. Absorbsi besi dari usus berlangsung sangat lambat, dengan kecepatan maksimum 

hanya beberapa mg/hari. Ini berarti bahwa meskipun dalam makanan terdapat sejumlah 

besar besi, hanya sebagian kecil saja yang dapat diabsorbsi (Guyton and Hall, 2016). 

Pada trimester pertama kehamilan, zat besi yang dibutuhkan sedikit karena 

peningkatan produksi eritropoetin sedikit, karena tidak terjadi menstruasi dan 

pertumbuhan janin masih lambat. Sedangkan pada awal trimester kedua pertumbuhan 

janin sangat cepat dan janin bergerak aktif, yaitu menghisap dan menelan air ketuban 

sehingga lebih banyak membutuhkan oksigen. Akibatnya, kebutuhan zat besi semakin 

meningkat untuk mengimbangi peningkatan produksi eritrosit dan karena itu rentan untuk 

terjadinya anemia terutama anemia defisiensi besi (Fitriasari, 2018). 

Darah akan bertambah banyak dalam kehamilan yang lazim disebut hidremia atau 

hipervolemia. Akan tetapi, bertambahnya sel darah kurang dibandingkan dengan 

bertambahnya plasma sehingga terjadi pengenceran darah. Perbandingan tersebut adalah 

sebagai berikut: plasma 30%, sel darah 18% dan haemoglobin 19%. Bertambahnya darah 

dalam kehamilan sudah dimulai sejak kehamilan 10 minggu dan mencapai puncaknya 

dalam kehamilan antar 32 dan 36 minggu. Secara fisiologis, pengenceran darah ini untuk 

membantu meringankan kerja jantung yang semakin berat dengan adanya kehamilan. 
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Penyebab anemia pada umumnya adalah karena kurang gizi (malnutrisi), kurang zat besi 

dalam diit, malabsorpsi, kehilangan darah banyak seperti persalinan yang lalu, haid dan 

lain-lain , penyakit kronik seperti TBC paru, cacing usus, malaria dan lain- lain. 

Perubahan fisiologi pada kehamilan terjadi ekspansi volume plasma relatif lebih besar 

dibandingkan dengan peningkatan jumlah sel darah merah (Guyton and Hall, 2016). 

Volume plasma naik sebanyak 40-45%, disproporsi ini paling besar saat trimester kedua. 

Pada trimester ketiga, volume plasma menurun dan masa hemoglobin meningkat. 

Diperkirakan selama kehamilan volume plasma meningkat tiga kali lebih banyak 

dibandingkan peningkatan eritrosit. Anemia pada kehamilan mempengaruhi vaskularisasi 

plasenta. Angiogenesis, yang terjadi pada masa awal kehamilan menjadi tidak optimal 

(Fitriasari, 2018). 
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Patofisiologi anemia 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Sumber : Guyton and Hall, 2016) 

Gambar 1.1 Patofisiologi Anemia 
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h. Gejala Anemia 

Tanda dan gejala ibu hamil dengan anemia adalah keluhan lemah, pucat, mudah 

pingsan, sementara tensi masih dalam batas normal (perlu dicurigai anemia defisiensi). 

Ibu hamil yang Mengalami malnutrisi akan cepat lelah, sering pusing, mata berkunang- 

kunang, malaise, lidah luka, nafsu makan turun (anoreksia), konsentrasi hilang, nafas 

pendek yaitu anemia sudah h dan keluhan mual, muntah lebih hebat pada hamil muda 

(Proverawati, 2017). 

Gejala anemia defisiensi besi dapat digolongkan menjadi tiga golongan besar yaitu 

gejala umum anemia, gejala khas akibat defisiensi besi, dan gejala penyakit dasar: 

1. Gejala umum anemia berupa badan lemah, lesu, cepat lelah, mata berkunang- kunang, 

serta telinga berdenging. Anemia bersifat simptomatik jika hemoglobin telah turun 

dibawah 7 g/dl. Pada pemeriksaan fisik dijumpai pasien yang pucat, terutama pada 

konjungtiva dan jaringan dibawah kuku. 

2. Gejala Khas defisiensi besi, gejala yang khas dijumpai pada defisiensi besi, tetapi tidak 

dijumpai pada anemia jenis lain adalah koilonychia, atrofi papil lidah, stomatitis 

angularis, disfagia, atrofi mukosa gaster sehingga menimbulkan akhloridia, pica. 

3. Gejala penyakit dasar. Pada anemia defisiensi besi dapat dijumpai gejalagejala 

penyakit yang menjadi penyebab anemia defisiensi besi tersebut. Misalnya pada 

anemia akibat cacing tambang dijumpai dispepsia, parotis membengkak, dan kulit 

telapak tangan berwarna kuning seperti jerami. 

Gejala anemia pada kehamilan yaitu ibu mengeluh cepat lelah, sering pusing, 

palpitasi, mata berkunang-kunang, malaise, lidah luka, nafsu makan turun (anoreksia), 

konsentrasi hilang, nafas pendek (pada anemia h) dan keluhan mual muntah lebih hebat 

pada hamil muda, perubahan jaringan epitel kuku, gangguan sistem neuromuskular, lesu, 

lemah, lelah, disphagia dan pembesaran kelenjar limpa (Andita, 2018). 



 
 

 
 

31 

 

i. Dampak Anemia Kehamilan 

Anemia pada ibu hamil bukan tanpa risiko, melainkan tingginya angka kematian 

ibu berkaitan erat dengan anemia. Anemia juga menyebabkan rendahnya kemampuan 

jasmani karena sel - sel tubuh tidak cukup mendapatkan pasokan oksigen. Pengaruh 

anemia pada kehamilan, persalinan dan masa nifas adalah: 

1. Pada wanita hamil, anemia meningkatkan frekuensi komplikasi pada kehamilan dan 

persalinan. Resiko kematian maternal, dapat terjadi abortus angka prematuritas, mudah 

terjadi infeksi, dan hyperemesis gravidarum. Pendarahan antepartum dan postpartum 

lebih sering dijumpai pada wanita yang anemia dan lebih sering berakibat fatal, sebab 

wanita yang anemia tidak dapat terhindar dari kehilangan darah (Fitriasari, 2018). 

2. Bahaya saat persalinan seperti, gangguan his-kekuatan mengejan, kala pertama dapat 

berlangsung lama dan terjadi partus lama, Kala dua berlangsung lama, sehingga dapat 

melelahkan dan sering memerlukan tindakan operasi kebidanan serta kala empat dapat 

terjadi perdarahan postpartum sekunder dan atonia uteri (Yani, 2020). 

3. Bahaya pada masa nifas yaitu, memudahkan infeksi mammae, pengeluaran ASI 

berkurang, terjadi dekompensasi kordis mendadak setelah persalinan dan terjadi 

anemia kala nifas (Ainy, 2019). 

4. Dampak yang timbulkan akibat anemia gizi besi bagi janin menurut Ros dan Horton 

bahwa anemia gizi besi berdampak pada menurunnya kemampuan motorik anak, 

menurunnya skor IQ, menurunnya kemampuan kognitif, menurunnya kemampuan 

mental anak, menurunnya produktivitas kerja pada orang dewasa, yang akhirnya 

berdampak pada keadaan ekonomi , berat badan lahir rendah, bayi lahir premature, 

bayi mudah mendapat infeksi sampai kematian perinatal dan dapat terjadi cacat 

bawaan (Agustina, 2019). 

j. Diagnosis Anemia pada Kehamilan 

Beberapa ahli merekomendasikan skrining untuk anemia selama kehamilan pada 
trimester pertama (atau saat pemesanan) diikuti oleh 24-28 minggu dan pada 36 minggu 
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kehamilan.Untuk mendiagnosis anemia perlu dilakukan pemeriksaan kadar hemoglobin 

terlebih dahulu kemudian mencari penyebab anemia (Tandon, 2018). 

Diagnosis anemia dalam kehailan dapat ditegakkan dengan : 

Anamnesa 

Pada anamnesa akan didapatkan keluhan cepat lelah, sering pusing, mata berkunang- 

kunang, keluhan mual muntah, lebih berat pada hamil muda. Bila terdapat keluhan 

lemah, nampak pucat, mudah pingsan sementara tensi dalam batas normal, maka perlu 

dicurigai anemia defisiensi besi. 

Pemeriksaan Fisik 

Pada pemeriksaan fisik didapatkan : 

1. Pada inspeksi wajah , ibu tampak lemah , kulit pucat, mudah pingsan, sementara tensi 

masih dalam batas normal, pucat pada membran mukosa dan konjuntiva karena 

kurangnya sel darah merah pada pembuluh kapiler dan pucat pada kuku serta jari. 

2. Pada pemerksaan palpasi kemungkinan di dapatkan splenomegali dan takhikardi. 

3. Pada pemeriksaan auskultasi dapat terdengar bising jantung. 

Pemeriksaan Penunjang 

Pemeriksaan darah dilakukan minimal 2 kali selama kehamilan yaitu pada trimester I 

dan III. Dengan melihat hasil anamnesa dan pemeriksaan fisik maka diagnosa dapat 

dipastikan dengan pemeriksaan kadar Hb. 

k. Penatalaksanaan Anemia 

1. Terapi non medika mentosa yaitu : 

a. Konsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi: hati, daging merah, sayuran 

hijau. 

b. Selain itu meningkatkan konsumsi enhancer penyerapan besi: buah-buahan dan 

sayuran (vitamin c) 

c. Menghindari atau menghambat penyerapan besi seperti kopi dan teh. 

d. Edukasi mengenai gizi pada ibu hamil dengan anemia yang terbukti dapat 

meingkatkan kadar hemoglobin ibu. 
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2. Terapi medika mentosa yaitu : 

a. Pemberian pret besi oral perosulfat, peropumarat, atau peroglukonat. Denag 

frekuensi pemberian satu kali sehari dilanjut sampai tiga bulan setelah melahirkan 

untuk mengembalikan cadangan besi, apabila obat oral tidak bisa ditoleransi dapat 

diberikan secara suntikan diberikan kepada pasien anemia berat hb <8 g/dl, 

pemberian tablet vitamin C (Fatonah et al., 2019). 

b. Pemberian 120 mg elemental iron dan 0,4 mg asam folat pada wanita hamil yang 

terdiagnosa anemia. 30 mg elemental iron setara dengan 150 mg ferrous sulfate, 90 

mg ferrous fumarate atau 250 mg ferrous gluconate. 

c. Terapi oral dengan konsumsi tablet besi atau TTD. Pemberian pret 60 mg/hari dapat 

menaikan kadar Hb sebanyak 1 gr% per bulan. Konsumsi TTD sebaiknya dilanjutkan 

selama 2-3 bulan setelah kadar Hb mencapai nilai normal, untuk memperbaiki 

cadangan besi. Efek samping dari terapi ini adalah mual, muntah, dan konstipasi. 

d. Terapi parenteral dapat dilakukan jika pasien tidak dapat mentoleransi dengan 

konsumsi zat besi peroral, adanya gangguan penyerapan, atau penyakit saluran 

pencernaan. Rute parenteral bertujuan untuk mengembalikan kadar Hb dan mengisi 

besi hingga 50-100 mg. Pemberian pret parenteral dengan iron dextran sebanyak 1000 

mg (20 mg) intravena atau 2x10 ml/IM pada gluteus, dapat meningkatkan Hb lebih 

cepat yaitu 2 g%. 

Efek samping dari terapi ini adalah nyeri, inflamasi,demam dan hipotensi 

(Putri,2018). Efek samping dari pemberian table besi peroral adalah mual, 

ketidaknyamanan epigastrium, kejang perut, konstipasi dan diare (Soebroto, 2015). 

Efek ini tergantung dosis yang diberikan dan dapat diatasi dengan mengurangi dosis 

dan meminum tablet segera setelah makan atau bersamaan dengan makanan. Efek 

samping dari pemberian besi feroral adalah mual, ketidaknyamanan epigastrium, 

kejang perut, konstipasi dan diare. Efek ini tergantung dosis yang diberikan dan dapat 

diatasi dengan mengurangi dosis dan meminum tablet segera setelah makan atau 
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bersamaan dengan makanan (Arsy, 2020). 

l. Pencegahan Anemia 

Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan komunikasi yang efektif kepada semua 

ibu hamil tentang diet dan nutrisi merupakan bagian integral dari pencegahan anemia 

dalam kehamilan. Namun, penambahan zat besi sering kali tidak dapat dipenuhi oleh 

diet rutin, suplementasi zat besi secara teratur direkomendasikan oleh sebagian besar 

ahli selama kehamilan. Rekomendasi untuk suplementasi zat besi bervariasi dari satu 

daerah ke daerah lain, CDC merekomendasikan agar semua wanita hamil memulai 

suplemen zat besi 30 mg per hari pada kunjungan prenatal pertama (Tandon, Jain and 

Malhotra, 2018). 

Ibu hamil juga disarankan untuk banyak mengonsumsi makanan yang mengandung 

zat besi, asam folat dan vitamin B12, untuk membentuk kembali sel-sel darah merah. 

Makanan yang dianjurkan adalah daging merah, kacang-kacangan, sayuran berwarna 

hijau, hati, ikan teri, daun pepaya, buah-buahan, dan susu) Pada ibu hamil, dengan rutin 

memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali selama hamil untuk mendapatkan Tablet 

Besi dan vitamin yang lainnya pada petugas kesehatan, serta makan makanan yang 

bergizi 3x1 hari dengan porsi 2 kali lipat lebih banyak (Giovanni, Prabowo and 

Fatmaningrum, 2019). 

2. Kehamilan 

Kehamilan didefinisikan sebagai fertilisasi atau proses menyatunya spermatozoa 

dan ovum yang dilanjutkan dengan nidasi atau implantasi. Berdasarkan kalender 

internasional kehamilan normal akan berlangsung dalam waktu 40 minggu atau 9 - 10 

bulan bila dihitung dari saat terjadinya fertilisasi hingga lahirnya bayi. Kehamilan di 

bagi atas menjadi 3 trimester, yang dimana pada trimester satu akan berlangsung selama 

12 minggu, trimester kedua akang berlangsung dalam 15 minggu (minggu ke-13 sampai 

minggu ke-27), dan trimester tiga selama 13 minggu (minggu ke- 28 sampai minggu ke- 

40) (St et al., 2020). 
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Kehamilan trimester ketiga dikenal dengan waktu persiapan yang aktif dalam 

menanti kelahiran buah hati Fokus utama dari kehamilan trimester tiga ialah janin yang 

akan dilahirkan. Pergerakan janin dan pertambahan ukuran uterus keduanya terus 

mengingatkan keberadaan bayi. Dampaknya, wanita yang sedang hamil akan menjadi 

over protektive terhadap bayinya, lebih fokus pada perawatan, dan spekulasi terhadap 

jenis kelamin atau wajah calon bayinya. Pada trimester ketiga, kecemasan akan muncul 

menjelang persalinan. Ibu akan sering membayangkan dan bertanya apakah dapat bersalin 

secara normal, cara mengejan, apakah akan terjadi sesuatu saat melahirkan, apakah 

bayinya lahir dehan selamat, akan sering muncul dalam benak ibu yang sedang hamil. 

Rasa nyeri saat melahirkan sudah menjadi pokok perbincangan dikalangan wanita. Oleh 

sebab itu terkhususnya calon ibu muda akan mengalami perasaan takut dan cemas 

dalam menghadapi kelahiran (S and Triska, 2018). 
3. Usia 

Usia adalah lama ukuran waktu untuk hidup atau adanya seseorang, terhitung sejak 

dilahirkan atau dia ada. Semakin dewasa usia seseorang maka tingkat kematangan dan 

kekuatan seseorang akan lebih baik dalam berfikir maupun bekerja, hal ini dikarnakan 

dari pengalaman jiwa yang dialami akan mempengaruhi perilaku seseorang (Yanti, 2017). 

Usia juga mempengaruhi resiko kehamilan pada seorang wanita. Rentang usia yang 

memiliki resiko tinggi dalam kehamilan adalah kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 

tahun, pada usia kurang dari 20 tahun kebutuhan zat besi meningkat dan pengetahuannya 

masih rendah tentang kehamilan sampai menyusui, demikian pula pada usia lebih dari 35 

tahun kondisi fisik sudah menurun dan daya tahan tubuh juga tidak lagi optimal serta 

rentan terhadap komplikasi penyakit sehingga akan lebih beresiko untuk hamil.Usia yang 

aman untuk kehamilan dikenal juga dengan istilah reproduksi sehat yaitu dan antara 20 

hingga 30 tahun, dikatakan aman karna kematian maternal pada wanita hamil dan 

melahirkan pada rentang usia tersebut ternyata 2 sampai 5 kali lebih rendah daripada 

kematian maternal yang terjadi di rentang usia kurang dari 20 atau pun lebih dari 30 tahun. 

Menurut Amiruddin (2007), bahwa ibu hamil yang berumur kurang dari 20 tahun dan 



 
 

 
 

36 

lebih dari 35 tahun yaitu 74,1% menderita anemia dan ibu hamil yang berumur 20 –35 

tahun yaitu 50,5% menderita anemia. Wanita yang berumur kurang dari 20 tahun atau 

lebih dari 35 tahun, mempunyai risiko yang tinggi untuk hamil, karena akan 

membahayakan kesehatan dan keselamatan ibu hamil maupun janinnya, beresiko 

mengalami pendarahan dan dapat menyebabkan ibu mengalami anemia (S and Triska, 

2018). 

Usia yang sudah matang akan mempengaruhi pola pikir seorang ibu, sehingga ibu 

akan patuh dalam perawatan kehamilan. Ibu hamil yang berusia 20 hingga 30 tahun telah 

masuk dalam rentang usia dewasa awal, dimana ibu mulai mengalami proses kematangan 

emosional dan mampu menerima informasi dengan baik serta mengambil keputusan yang 

tepat mengenai perilaku kesehatan seperti manfaat perawatan payudara selama 

kehamilan, sehingga ibu hamil akan semakin sadar untuk melakukan perawatan 

kehamilan (Prawirahardjo, 2016). 

4. Paritas 

Paritas adalah banyaknya kelahiran hidup yang dimiliki oleh seorang wanita. Menurut 

Manuaba (2008) paritas merupakan peristiwa dimana seorang wanita pernah melahirkan 

bayi dengan lama masa kehamilan antara 38 hingaa 42 minggu. Paritas menurut 

Prawihardjo (2009) dibedakan menjadi tiga, yaitu : 

a. Primigravida yaitu wanita yang telah melahirkan seorang bayi dengan cukup 

umur dan hidup sehat 

b. Multi/multigravida yaitu wanita yang telah melahirkan seorang bayi hidup 

lebih dari satu kali 

c. Grandemulti yaitu wanita yang pernah melahirkan sebanyak lima kali atau 
lebih dan biasanya mengalami kesulitan dalam kehamilan dan persalinannya. 

Kehamilan yang berulang dengan rentang waktu yang singkat akan menyebabkan 

cadangan besi di dalam tubuh ibu belum pulih dengan sempurna dan kemudian kembali 

terkuras untuk keperluan janin yang dikandung Resiko ibu mengalami anemia dalam 

kehamilan salah satu penyebabnya adalah ibu yang sering melahirkan dan pada 
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kehamilan berikutnya ibu kurang memperhatikan asupan nutrisi yang baik dalam 

kehamilan. Hal ini disebabkan karena dalam masa kehamilan zat gizi akan terbagi untuk 

ibu dan untuk janin yang dikandung (Ristica, 2018). 

Kecenderungan bahwa semakin banyak jumlah kelahiran (paritas), maka akan 

semakin tinggi angka kejadian anemia.Kehamilan yang berulang dengan rentang waktu 

yang singkat akan menyebabkan cadangan besi di dalam tubuh ibu belum pulih dengan 

sempurna dan kemudian kembali terkuras untuk keperluanjanin yang dikandung. Jarak 

kehamilan juga merupakan hal penting untuk diperhatikan, Jarak kehamilan yang 

optimal adalah lebih dari 36 bulan kehamilan sebelumnya,sedangkan jarak kehamilan 

yang dekat adalah kurang dari 2 tahun (Sari, 2019). Jarak kehamilan yang terlalu dekat 

dapat mengurangi manfaat yang diperoleh dari kehamilan sebelumnya, seperti uterus 

yang sudah membesar dan meningkatnya aliran darah ke uterus, sedangkan jika jaraknya 

terlalu pendek akan membuat ibu tidak memiliki waktu untuk pemulihan, kerusakan 

sistem reproduksi atau masalah postpartum (Prawirohardjo, 2016). 

5. Frekuensi ANC (Antenatal Care) 

Antenatal Care (ANC) adalah pengawasan sebelum persalinan terutama pada 

pertumbuhan dan perkembangan janin dalam rahim. Pemeriksaan ANC secara rutin 

akan mendeteksi keadaan anemia ibu akan lebih dini, sebab pada tahap awal anemia 

pada ibu hamil jarang sekali menimbulkan keluhan bermakna. Keluhan timbul setelah 

anemia sudah ketahap yang lanjut.(Leny, 2019). 

Pemeriksaan ANC selama hamil sedikitnya 4x pelayanan antenatal yaitu 1x untuk 

trimester I, 1x untuk trimester II, dan 2x untuk trimester III. melalui pemeriksaan ANC 

ibu dapat memperoleh penyuluhan kesehatan yang berhubungan dengan kehamilan 

seperti penyuluhan gizi dan makanan, serta mendapatkan tablet tambah darah dari 

petugas kesehatan.Pemeriksaan meliputi anamneses dan pemantauan ibu dan janin 

dengan seksama untuk menilai apakah perkembangan berlangsung normal. Bidan juga 

harus mengenal kehamilan resiko tinggi khususnya anemia kurang gizi, hipertensi. 
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Bidan juga memberikan nasehat dan penyuluhan kesehatan serta tugas terkait 

lainnya.Dalam setiap kunjungan ANC, bidan menonjolkan kepada ibu hamil apakah 

persediaannya cukup. Pemeriksaan ANC mempengaruhi tingkat kepatuhan ibu hamil 

dalam mengkonsumsi tablet Fe (Sari, 2019). 

6. Pengetahuan 

Pengetahuan merupakan hasil dari tahu dan ini terjadi setelah orang melakukan 

penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan atau kognitif merupakan 

domain yang sangat penting untuk terbentuknya tindakan seseorang. Pengukuran 

pengetahuan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket yang menanyakan tentang 

isi materi yang ingin diukur dari subjek penelitian atau responden ke dalam pengetahuan 

yang ingin diketahui atau diukur dan dapat disesuaikan dengan tingkatan-tingkatan 

pengetahuan (Arsy, 2020). 

Pengetahuan merupakan hasil pengindaraan manusia, atau hasil tahu seseorang 

terhadap objek melalui indra yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, dan sebagainya. 

Dengan sendirinya pada waktu pengindaraan sehingga menghasilkan pengetahuan 

tersebut sangat dipengaruhi oleh intensitas perhatian dan persepsi terhadap objek. 

Sebagian besar pengetahuan seseorang diperoleh melalui indra pendengaran (telinga), 

dan indra penglihatan (mata). 

Pengetahuan menurut kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata tahu yang 

berarti mengerti sesudah (melihat, mengalami). Pengetahuan dapat diperoleh dari 

pengalaman langsung maupun dari pengalaman orang lain yang sampai kepadanya. 

Selain itu, dapat juga melalui media komunikasi, seperti: radio, televisi, majalah atau 

surat kabar. Pengetahuan seseorang juga dipengaruhi oleh faktor internal dan  eksternal. 

Faktor eksternal, salah satunya yaitu informasi/media massa. Informasi dapat dijumpai 

dalam kehidupan sehari - hari, yang diperoleh dari data dan pengamatan terhadap dunia 

sekitar melalui komunikasi.  Informasi  yang diperoleh baik  dari  pendidikan formal 

maupun   nonformal   dapat memberikan pengaruh jangka pendek (immedate impact) 
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sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan pengetahuan (S and Triska, 2018). 

7. Pendidikan 

Pendidikan merupakan usaha dalam mengembangkan kepribadian dan 

kemampuan di dalam dan diluar sekolah (baik formal maupun nonformal) yang 

berlangsung seumur hidup. Pendidikan adalah proses untuk mengubah sikap dan tata 

laku seseorang atau kelompok serta merupakan usaha untuk mendewasakan seseorang 

melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan mempengaruhi perilaku seseorang 

akan proses belajar, pola hidup, makin tinggi pendidikan seseorang, makin mudah orang 

tersebut menerima informasi. Pendidikan yang dijalani seseorang memiliki pengaruh 

pada peningkatan kemampuan berpikir, dengan kata lain seseorang yang berpendidikan 

lebih tinggi akan dapat mengambil keputusan yang lebih rasional, umumnya terbuka 

untuk menerima perubahan atau hal baru dibandingkan dengan individu yang 

berpendidikan rendah. Tingkat pendidikan ibu hamil yang rendah mempengaruhi 

penerimaan informasi sehingga pengetahuan tentang anemia dan faktor-faktor yang 

berhubungan dengannya menjadi terbatas, terutama pengetahuan tentang pentingnya zat 

besi (Manuaba, 2010). 

Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki ibu. 

Pendidikan akan mempengaruhi terbentuknya pengetahuan, sikap maupun perilaku 

seseorang menjadi lebih baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan ibu hamil maka 

semakin baik pula tingkat kesadaran mengenai pentingnya kesehatan sehingga perilaku 

kesehatan juga akan semakin membaik Tingkat pendidikan juga mempengaruhi 

kemampuan dalam menerima informasi gizi, semakin tinggi pendidikan maka 

mempengaruhi terbentuknya pengetahuan, sikap, maupun perilaku menjadi lebih baik. 

Ibu hamil yang memiliki pendidikan tinggi akan memilih makanan yang baik untuk 

dikonsumsi sehari-hari. Pendidikan dapat mengubah pola pikir manusia dalam memilih 

bahan makanan yang dikonsumsi. Ibu dengan tingkat pendidikan yang memadai dapat 

memilih makanan sumber zat besi untuk mencegah terjadinya anemia Kepatuhan 
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Konsumsi Tablet Fe (Taye, Abeje and Mekonen, , 2019). 

8. Kepatuhan Konsumsi Tablet Fe 

Kata kepatuhan berasal dari kata dasar patuh yang berarti suka menurut (perintah), 

taat (aturan), dan berdisiplin (KBBI, 2015). Kepatuhan merupakan tindakan yang 

berkaitan dengan perilaku seseorang sendiri. Kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet 

Fe, meliputi kepatuhan jumlah tablet yang dikonsumsi,cara mengkonsumsi tablet fe, 

waktu mengkonsumsi tablet fe, frekuensi tablet fe yang dikonsumsi.Suplementasi besi 

atau pemberian tablet Fe merupakan salah satu upaya penting dalam mencegah dan 

menanggulangi anemia, khususnya anemia kekurangan besi. Suplementasi besi 

merupakan cara efektif karena kandungan besinya yang dilengkapi asam folat yang 

dapat mencegah anemia karena kekurangan asam folat (Khosman, 2013). Ibu hamil 

minimal mendapatkan 90 tablet dan bermanfaat bila diminum secara teratur,, tablet 

tambah darah diminum dengan air putih jangan diminum dengan air teh, susu, kopi 

karena dapat menurunkan penyerapan zat besi dalam tubuh sehingga manfaatnya 

menjadi berkurang (Prawirohardjo, 2016). 

9. Status Gizi Ibu Hamil 

Status gizi ibu hamil adalah suatu keadaan keseimbangan dalam tubuh ibu hamil 

sebagai akibat pemasukan konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi yang 

digunakan oleh tubuh untuk kelangsungan hidup dalam mempertahankan fungsi-fungsi 

organ tubuh. Gizi ibu hamil di dapatkan dari makanan sehat dan seimbang yang harus 

dikonsumsi ibu selama masa kehamilannya, dengan porsi dua kali makan orang yang 

tidak hamil (Fatonah et al., 2019). 

Status gizi ibu sebelum dan selama hamil dapat mempengaruhi pertumbuhan janin 

yang sedang dikandung. Bila status gizi ibu normal pada masa sebelum dan selama 

hamil kemungkinan besar akan melahirkan bayi yang sehat, cukup bulan dengan berat 

badan normal. Dengan kata lain, kualitas bayi yang dilahirkan sangat bergantung pada 

keadaan gizi ibu sebelum dan selama hamil. Jika masukan gizi untuk ibu hamil dari 
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makanan tidak seimbang dengan kebutuhan tubuh maka akan terjadi defisiensi zat gizi. 

Kekurangan zat gizi dan rendahnya derajat kesehatan ibu hamil masih sangat rawan, hal 

ini ditandai masih tingginya angka kematian ibu yang disebabkan oleh perdarahan 

karena anemia gizi dan KEK selama masa kehamilan (Leny, 2019). 

Status gizi ibu hamil dapat diketahui dengan melakukan pengukuran lingkar lengan 

atas (LILA). Pengukuran LILA cukup representatif, dimana ukuran LILA ibu hamil erat 

dengan IMT ibu hamil yaitu semakin tinggi LILA ibu hamil diikuti pula dengan semakin 

tinggi IMT. Ibu hamil dikatakan mengalami masalah gizi Kurang Energi Kronis (KEK) 

jika LILA-nya lebih kecil dari 23,5 cm. Penentuan status gizi pada ibu hamil menurut 

Kemenkes, RI (2015) adalah normal jika LILA ≥23,5 cm dan KEK jika LILA <23,5 cm. 

Selain status gizi perlu diperhatikan kondisi ibu hamil yang berisiko. Disebut ibu hamil 

risiko tinggi bila TB <145 cm dan atau, BB <45kg pada seluruh usia kehamilan, Anemia 

bila Hb <11 g/dl (Kesehatan, Vol and Tinggede, 2019). 

Status gizi ibu hamil sangat mempengaruhi pertumbuhan janin dalam kandungan, 

apabila status gizi ibu buruk, baik sebelum kehamilan atau pada saat kehamilan akan 

menyebabkan berat badan lahir rendah (BBLR) (Juliana,2019). Disamping itu akan 

mengakibatkan terlambatnya pertumbuhan otak janin, anemia pada bayi baru lahir, bayi 

baru lahir mudah terinfeksi, abortus dan sebagainya. Untuk memperoleh anak yang 

sehat, ibu hamil perlu memperhatikan makanan yang dikonsumsi selama kehamilannya. 

Makanan yang dikonsumsi disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dan janin yang 

dikandungnya (Farida, 2019). Dalam keadaan hamil, makanan yang dikonsumsi bukan 

untuk dirinya sendiri tetapi ada individu lain yang ikut mengkonsumsi makanan yang 

dimakan . Penambahan kebutuhan gizi selama hamil sangat penting seperti energi, 

protein, lemak, karbohidrat, dan juga vitamin untuk menghindari penyakit pada 

kehamilan (Kesehatan, Vol and Tinggede, 2019).
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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
1. Desain penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan desain pendekatan 

cross sectional dengan menggunakan data kuantitatif untuk mengetahui hubungan faktor-

faktor risiko kejadian anemia pada ibu hamil trimester ketiga. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan diwilayah Puskesmas Sudu dan Puskesmas Kalosi 

yaitu,Provinsi Sulawesi Selatan,Kabupaten Enrekang,Kecamatan Alla. 

3. Waktu Penelitian 

Perkiraan waktu pada penelitian ini yaitu pada Mei 2021 – Juni 2021. 

4. Variabel Penelitian 

Variabel independen : Usia, Paritas, Frekuensi ANC, Pendidikan, Pengetahuan, 

Kepatuhan dan Status Gizi 

Variabel dependen : Anemia pada kehamilan 

5. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah ibu hamil trimester ketiga di 

Wilayah Puskesmas Kecamatan Alla yaitu Puskesmas Kalosi dan Puskesmas Sudu, 

Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan pada bulan Desember - April tahun 

2021. 

b. Sampel 

Sampel adalah populasi yang memenuhi kriteria inklusi dan tidak memenuhi 

kriteria eksklusi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling 

yaitu dengan mengambil subjek tanpa memandang strata, random atau daerah tetapi 
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berdasarakan atas adanya pertimbangan tertentu atau tujuan tertentu dan berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan dilapangan (Sugiyono, 2013). 
Cara pengambilan sampel dengan rumus Slovin 

 
Jumlah populasi : Puskesmas kalosi 76 dan puskesmas sudu 94 populasi 

 
 

Keterangan: 

n = Jumlah sampel 

N = Jumlah populasi 

d = Tingkat signifikasi (p) 
 

n = 
170 

1 + 170 (0,12) 
 

n = 62,9 sampel dibulatkan menjadi 63 sampel 
 

Sehingga sampel pada penelitian ini adalah 63 ibu hamil trimester tiga di Wilayah 

Kecamatan Alla,Kabupaten Enrekang,Provinsi Sulawesi Selatan yang memenuhi 

kriteria inklusi dan eksklusi penelitian. 

1. Kriteria inklusi: 

a. Ibu hamil trimester ketiga (28-40 minggu) yang mengalami anemia 

b. Ibu yang berdomisili di kab Enrekang 

c. Ibu yang memeriksakan kehamilannya wilayah Puskesmas Kecamatan Alla 

Kabupaten Enrekang 

d. Bersedia menjadi responden dengan menyetujui lembar inform consent 

2. Kriteria eksklusi: 

a. Ibu hamil yang mengalami kelainan darah lainnya  

b. Ibu hamil dengan kelainan ginjal, jantung, dan penyakit keganasan  

c. Ibu hamil yang menolak menjadi responden. 
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F. Cara Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Menggunakan data variabel independent yaitu seperti usia, paritas, 

frekuensiANC, pendidikan, pengetahuan, kepatuhan mengonsumsi tablet Fe  dan 

status gizi  yang nantinya akan diperoleh dari kueisioner. 

b. Data Sekunder 

Dalam hal ini mencakup gambaran umum yang terkait dengan angka kejadian 

anemia yang terjadi pada ibu hamil trimester ketiga dilihat dari data rekam medik 

yang ada di puskesmas Kalosi dan puskesmas Sudu, Kecamatan Alla, Kabupaten 

Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner tentang 

data demografi ibu hamil.
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H. Kerangka Teori 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
 

Gambar 1.1 Kerangka Teori 

Frekuensi ANC 
Ibu hamil 

 

  

 
 
 

 

Paritas Ibu Hamil  
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Usia Ibu Hamil 
(<20 th & >35 th) 

Pengetahuan rendah ttg 
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 konsumsi Fe 
kurang  

Kebutuhan Fe ↑ 

 
 

Intake 
 

 
Status Gizi Ibu hamil 

Ketidak patuhan 
konsumsi Fe 
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Anemia sedang  
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Anemia pada ibu hamil 

Trimester Ketiga 

 
 

I. Kerangka Konsep 
 

Faktor Tidak langsung 

- Usia 
- Paritas 
- Frekuensi ANC 
- Pendidikan 
- Pengetahuan 

  
Faktor langsung : 

- Kepatuhan 
mengonsusmi 
tablet Fe 

- Status Gizi 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keterangan :  
 

: Variabel Independen 
 
 

: Variabel Dependen 
 

Gambar 1.2 Kerangka Konsep 
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J. Kerangka Kerja 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

Gambar 1. 3 Kerangka Kerja 

Pengumpulan 
Data: Data 

Primer : 
Data identitas responden diperoleh dari kuesioner 

penelitian Data Sekunder : 
Data sekunder penelitian ini didapatkan dari instansi lokasi penelitian, yaitu berupa 

data nama ibu hamil yang tercatat dalam lingkup RSUD lokasi penelitian tersebut 

 
Kesimpulan dari penelitian 

Purposive Sampling 

Sampel : 

Sampel penelitian ini berdasarkan rumus slovin 

Sebanyak 63 ibu 

Populasi : 
Seluruh ibu hamil yang memiliki usia kehamilan 
28 - 40 minggu (trimester ketiga) yaitu 170 ibu 

 
Analisis data dengan ditabulasikan kedalam SPSS 

Penyajian data dalam tabel distribusi 
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K. Pengolahan dan Analisis Data 
 

1. Pengolahan Data 

Data yang didapatkan dibuat dalam bentuk presentasi dan tabel distribusi 

frekuensi dengan pengolahan tabel kemudian dilakukan pengolahanSecara sistematik 

dan harus melalui Langkah-langkah sebagai berikut : 

a. Seleksi 

Bertujuan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kategori 

b. Editing 

Dilakukan pengecekan Kembali pada data yang telah didapatkan sebagai usaha untuk 

melengkapi data identitas responden 

c. Koding 

Memberikan kode-kode pada hasil data yang telah terkumpul. 

Contoh dengan memberi kode atau tanda pada kuesioner yang telah terjawab oleh 

responden . 

d. Tabulasi 

Tabulasi dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan tujuan dan kemudian 

dimasukkan dalam tabel yang telah diberukan kode sesuai dengan analisis yang 

dibutuhkan sehingga mempermudah dalam analisis data 

2. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara elektronik yaitu dengan 

menggunakan aplikasi Statistical for Social Science (SPSS) yaitu dengan uji Chi Square 

untuk menguji dan mengetahui apakah terdapat hubungan antar variable. 
L. Penyajian Data 

Data akan dijelaskan dalam bentuk narasi dan disajikan dalam tabel dan gambar. 
M. Etika Penelitian 

Mengajukan permohonan persetujuan etik penelitian ke komite etik penelitian 

Kesehatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri 

Alauddin Makassar. 
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  

Puskesmas Sudu merupakan salah satu puskesmas yang berada di kecamatan Alla 

tepatnya di kelurahan Kambiolangi. Puskesmas Sudu berada di jalan poros  Enrekang – Toraja 

Kel.Kambiolangi , Kec.Alla, Enrekang. Puskesmas Sudu merupakan faskes tingkat pertama 

BPJS kesehatan di kabupaten Enrekang. Kabupaten Enrekang dengan Ibukota Enrekang 

terletak ± 235 Km sebelah utara Makassar. Secara geografi Kabupaten Enrekang terletak pada 

koordinat antara 3°14'36" sampai 3°50'00" Lintang Selatan dan 119°40'53" sampai 

120°06'33" Bujur Timur. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.786,01 km² yang secara  

topografi bervariasi berupa perbukitan,pegunungan, lembah dan sungai dengan ketinggian 

47–3.293 meter dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai.  

Topografi Wilayah Kabupaten Enrekang ini pada umumnya mempunyai wilayah 

topografi yang bervariasi berupa perbukitan, pegunungan, lembah dan sungai dengan 

ketinggian 47–3.293 meter dari permukaan laut serta tidak mempunyai wilayah pantai. Secara 

umum keadaan topografi wilayah Enrekang didominasi oleh bukit-bukit/gunung-gunung 

yaitu sekitar 84,96% dari luas wilayah Kabupaten Enrekang sedangkan yang datar hanya 

15,04%. Kabupaten Enrekang memiliki beberapa puncak gunung seperti Gunung 

Bambapuang, Gunung Latimojong, Gunung Sinaji, dan lain-lain. 

Jumlah penduduk Kabupaten Enrekang pada tahun 2020 adalah sebanyak 194.401 jiwa 

yang terdiri dari 98.791 penduduk laki-laki dan 97.610 penduduk perempuan dengan sex ratio 

sebesar 101,21. Kepadatan penduduk Kabupaten Enrekang mencapai 109,97 jiwa/km2. 

Terkhusus di wilayah kecamatan Alla sendiri terdapat 21.365 penduduk. Mayoritas warga di 

kecamatan Alla mempunyai pekerjaan sebagai petani dan juga wiraswasta.Secara 

administratif terdiri dari 5 desa dan 3 kelurahan, yaitu : Desa Bolang, Desa Mata Allo, Desa 

Pana, Desa Sumillan, Kelurahan Buntu Sugi, Kelurahan Kalosi dan Kelurahan Kambiolangi. 
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B. Hasil Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di wilayah Puskesmas Sudu dan Puskesmas Kalosi di Kecamatan 

Alla, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan Mulai Mei 2021 – Juni 2021.  

Gambar 1.4 Peta Lokasi Penelitian  

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah berjumlah 63 sampel. Desain penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross sectional. 

dengan menggunakan data kuantitatif untuk mengetahui faktor-faktor resiko kejadian anemia 

pada ibu hamil trimester ketiga. Analisis data yang dalam penelitian ini menggunakan aplikasi 

SPSS, yang terlebih dahulu dilakukan uji analisis univariat kemudian dilanjutkan analisis uji 

bivariat yaitu menggunakan uji Chi Square. Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data 

yang dilakukan, maka disajikan hasil penelitian  sebagai berikut: 

 

 

 



 
 

 
 

51 

 

1. Analisis Univariat 

Karakteristik Responden 

Tabel 3.1 Distribusi Karakteristik Responden 

Karakteristik 
Jumlah 

n % 

Usia   

Risiko Tinggi 17 27.0 

Risiko Rendah 46 73.0 
Pendidikan 

Tidak Sekolah 0 0 

SD 3 4.8 

SMP 9 14.3 

SMA 27 42.9 

PT 24 38.1 

Pekerjaan   

IRT 41 65.1 
Pegawai 11 17.5 
Wiraswasta 11 17.5 

Paritas   
Primigravida 39 61.9 
Multigravida 24 38.1 

ANC (Antenatal care)   
< 4 kali 24 38.1 

            = / > 4 Kali 39 61.9 
Status gizi (LILA)   

Buruk  4 6.3 
Baik 59 93.7 

Kadar Hb   
Anemia Ringan  
Anemia Sedang        
Anemia Berat                     

25 
 0 
 0 

39.7 
 0 
 0 

Tidak Anemia 38 60.3 
Pengetahuan tentang Hb   

Tinggi 50 79.4 
Rendah 13 20.6 

Kepatuhan konsumsi tablet fe   
Tinggi 41 65.1 
Rendah 22 34.9 

Total 100 100,0 
Sumber : Data primer 2021 
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Berdasarkan tabel di atas didapatkan distribusi usia responden terbagi menjadi 2 yaitu 

usia risiko tinggi dan usia risiko rendah. Pada penelitian  ini usia risiko tinggi sebanyak 17 

orang (27%) dan usia risiko rendah sebanyak 46 orang (73%) sehingga dari hasil tersebut 

ditemukan distribusi usia mayoritas pada penelitian ini yaitu usia risiko rendah.  

Karakteristik pendidikan pada penelitian ini terbagi atas tingkatan SD, SMP, SMA dan 

PT.  Distribusi pendidikan pada tingkatan SD sebanyak 3 orang (4,8%), SMP sebanyak 9 

orang (14,3%), SMA sebanyak 27 orang (42,9%), dan PT sebanyak 24 orang (38,1%). 

Sehingga ditemukan distribusi pendidikan mayoritas pada tingkatan pendidikan SMA.  

Karakteristik pekerjaan pada penelitian ini terbagi atas IRT, pegawai dan wiraswasta. 

Distribusi pekerjaan sebagai IRT sebanyak 41 orang (65%), Pegawai sebanyak 11 orang 

(17.5%), dan Wiraswasta sebanyak 11 orang (17.5%). Sehingga ditemukan distribusi 

pekerjaan mayoritas sebagai IRT.  

Karakteristik paritas pada penelitian ini terbagi 2 yaitu paritas primi dan multi. Menurut 

Prawihardjo (2009) Primi yaitu wanita yang telah melahirkan seorang bayi dengan cukup 

umur dan hidup sehat. Sedangkan multi/multigravida yaitu wanita yang telah melahirkan 

seorang bayi hidup lebih dari satu kali. Pada penelitian ini distribusi Paritas Primi sebanyak 

39 orang (61,9%) dan multi sebanyak 24 orang (38,1%). Sehingga ditemukan distribusi 

Paritas mayoritas pada Primi.  

Karakteristik antenatal care atau ANC pada penelitian ini terbagi 2 berdasarkan jumlah 

kunjungan yaitu < 4 kali dan > 4 kali. Distribusi ANC pada penelitian ini yang < 4 Kali 

sebanyak 24 orang (38,1%) dan > 4 Kali sebanyak 39 orang (61,9%). Sehingga ditemukan 

distribusi ANC pada penelitian ini mayoritas > 4 Kali.  

Karakteristik lingkar lengan atas atau LILA pada penelitian ini terbagi 2 yaitu LILA 

buruk dan LILA baik. Adapun distribusi LILA buruk sebanyak 4 orang (6,3%) dan distribusi 

LILA baik sebanyak 59 orang (93,7%). Sehingga ditemukan distribusi LILA pada penelitian 

ini mayoritas baik.  

Karakteristik Hb pada penelitian ini terbagi berdasarkan anemia ringan dan tidak anemia 

dengan perbandingan 1:1,5 untuk ibu hamil trimester ketiga. Adapun distribusi Hb 

berdasarkan anemia ringan sebanyak 25 orang (39,7%) ,anemia sedang sebanyak 0 orang 

(0%) sedangkan distribusi anemia berat sebanyak 0 orang (0 %) dan distribusi Hb 

berdasarkan tidak anemia sebanyak 38 orang (60,3%). Sehingga ditemukan distribusi Hb 

pada penelitian ini mayoritas tidak anemia.  
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Karakteristik Pengetahuan tentang Hb dan tablet fe pada penelitian ini terbagi 2 yaitu 

tinggi dan rendah berdasarkan hasil penilaian kuisionernya. Adapun distribusi Pengetahuan 

tentang Hb dan tablet fe yang tinggi sebanyak 50 orang (79,4%) dan distribusi Pengetahuan 

tentang Hb dan tablet fe yang rendah sebanyak 13 orang (20,6%). Sehingga ditemukan 

distribusi Pengetahuan pada penelitian ini mayoritas memiliki pengetahuan yang tinggi.  

Karakteristik Kepatuhan mengonsumsi tablet Fe pada penelitian ini terbagi 2 yaitu 

tinggi dan sedang. Adapun distribusi Kepatuhan mengonsumsi tablet Fe pada penelitian ini 

yaitu tinggi sebanyak 41 orang (65,1%) dan sedang sebanyak 22 orang (34,9%). Sehingga 

ditemukan distribusi Kepatuhan pada penelitian ini mayoritas tingkat kepatuhannya tinggi. 

2. Analisis Bivariat 

Tabel 3.2 Hubungan antara usia ibu hamil dengan anemia ibu hamil 
 

Variabel 
Anemia 

Jumlah Nilai p 
Anemia Tidak 

anemia 

Usia 

Risiko 
tinggi 

n 11 6 17 

0,029 
% 64,7% 35,3% 100,0% 

Risiko 
rendah 

n 14 32 46 
% 30,4% 69,6% 100,0% 

Sumber :Data Primer 2021 

Pada hasil analisis data yang didapatkan yakni pasien trimester 3 yang dilakukan 

pemeriksaan sebanyak 63 orang dengan total pasien yang beresiko tinggi (<20 tahun & >35 

tahun) sebanyak 17 orang yang dimana termasuk anemia sebanyak 11 orang dan yang tidak 

anemia sebanyak 6 orang. Pada hasil di resiko rendah didapatkan jumlah pasien sebanyak 

46 orang dengan pembagian 14 orang menderita anemia dan 32 orang tidak anemia. 

Dari hasil analisis diatas itu dapat diketahui bahwa usia yang beresiko tinggi (<20 tahun 

& >35 tahun) dari sampel yang diteliti mayoritas menderita anemia dengan kategori anemia 

ringan dengan persentase (64,7%) sedangkan pada resiko rendah mayoritas tidak menderita 

anemia dengan persentase (69,6%). 

Adapun nilai p yang didapatkan yakni 0,029 sehingga dapat disimpulkan bahwa ada 

korelasi antara usia dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester 3 yang diteliti karena 

mencakup syarat p<0,05 (terdapat kolerasi bermakna). 
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Tabel 3.3 Hubungan antara pendidikan ibu hamil dengan Anemia ibu hamil 
 

Variabel 
Anemia 

Jumlah Nilai p Anemia Tidak 
anemia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumber: Data primer 2021 
Pada hasil analisis diatas menunjukkan bahwa ibu dengan tingkat pendidikan SD 

memiliki anemia ringan sebanyak 3 orang, untuk ibu dengan tingkat pendidikan SMP 

didapatkan 2 ibu menderita anemia dan 7 orang tidak anemia. Pada tingkat pendidikan SMA 

didapatkan ibu yang mengalami anemia 15 orang dan 12 orang tidak anemia serta pada ibu 

hamil dengan tingkat pendidikan terakhir perguruan tinggi didapatkan ibu anemia ringan 

sebanyak 5 orang dan tidak anemia sebanyak 19 orang. 

Adapun nilai p yang didapatkan adalah 0,007 yang menandakan terdapat korelasi 

bermakna antara tingkat pendidikan dengan kejadian anemia pada ibu hamil terkhusus dengan 

sampel pada penelitian ini karena mencukupi syarat p<0,05 yang menandakan adanya 

hubungan antara variabel. 

Tabel 3.4 Hubungan antara paritas ibu hamil dengan Anemia ibu hamil 
 

Variabel 
Anemia 

Jumlah Nilai p 
Anemia Tidak 

anemia 
 

 

 

Sumber: Data primer 2021 
 

Distribusi Paritas pada penelitian ini yaitu Primigravida sebanyak 39 orang (61,9%) 

dan multigravida sebanyak 24 orang (38,1%). Sehingga ditemukan distribusi Paritas 

mayoritas pada Primigravida. Adapun hubungan antara paritas dan terjadinya anemia ringan 

Pendidikan 

SD 
n 3 0 3 

0,007 

% 100,0% 0,0% 100,0% 

SMP 
n 2 7 9 
% 22,2% 77,8% 100,0% 

SMA 
n 15 12 27 
% 55,6% 44,4% 100,0% 

PT 
n 5 19 24 
% 20,8% 79,2% 100,0% 

Paritas 
Primigravida 

n 20 19 39 

0,033 
% 51,3% 48,7% 100,0% 

Multigravida 
n 5 19 24 
% 20,8% 79,2% 100,0% 
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adalah terdapat hubungan bermakna diantara keduanya karena mencukupi p<0,05 yang 

menunjukkan ada korelasi antar kedua variabel. 

 

Tabel 3.5 Hubungan antara frekuensi kunjungan ANC ibu hamil dengan Anemia ibu hamil 
 

Variabel 
Anemia 

Jumlah Nilai p 
Anemia Tidak 

anemia 
 

Sumber : Data Primer 2021 

Distribusi ANC pada penelitian ini yaitu < 4 Kali sebanyak 24 orang (38,1%) dan =/> 4 

Kali sebanyak 39 orang (61,9%). Sehingga ditemukan distribusi ANC pada penelitian ini 

mayoritas =/> 4 Kali.  

Adapun pada penelitian hubungan ANC dengan anemia ringan didapatkan ada korelasi 

bermakna karena mendapatkan hasil 0,035 yang mencakup syarat terdapat hubungan <0,05. 

 

Tabel 3.6 Hubungan antara status gizi (LILA) dengan Anemia ibu hamil 
 

Variabel 
Anemia 

Jumlah Nilai p Anemia Tidak 
anemia 

LILA 
Buruk n 4 0 4 

0.021 % 100.0% 0.0% 100.0% 

Baik n 21 38 59 
% 35.6% 64.4% 100.0% 

Sumber: Data Primer 2021 
Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan hubungan antara LILA dengan Hb ibu hamil. 

Hasil menunjukkan bahwa ibu hamil dengan LILA yang buruk disertai anemia kategori 

ringan sebanyak 4 responden (100%) dan tidak ada responden yang tidak anemia disertai. 

Sedangkan ibu hamil dengan LILA yang baik disertai anemia ringan sebanyak 24 responden 

(35.6%) dan 38 responden  (64.4%) yang tidak anemia. Hasil uji Chi Square menunjukkan 

nilai P-Value sebesar 0.021 yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan terdapat 

hubungan antara LILA dengan Hb ibu hamil. 

 

ANC 
< 4 Kali 

n 14 10 24 

0,035 
% 58,3% 41,7% 100,0% 

=/> 4  
Kali 

n 11 28 39 
% 28,2% 71,8% 100,0% 
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Tabel 3.7 Hubungan antara Pengetahuan dengan Anemia ibu hamil 
 

Variabel 
Anemia 

Jumlah Nilai p Anemia Tidak 
anemia 

Pengetahuan 
Tinggi n 16 34 50 

0.033 % 32.0% 68.0% 100.0% 

Rendah n 9 4 13 
% 69.2% 30.8% 100.0% 

Sumber : Data Primer 2021 

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan hubungan antara pengetahuan anemia dan 

tablet fe dengan Hb ibu hamil. Hasil menunjukkan bahwa ibu hamil dengan pengetahuan 

yang tinggi disertai anemia dengan kategori anemia ringan sebanyak 16 responden (32%) 

dan sebanyak 34 responden (68%) yang tidak anemia. Sedangkan ibu hamil dengan 

pengetahuan yang rendah disertai anemia ringan sebanyak 9 responden (69.2%) dan 4 

responden  (30.8%) yang tidak anemia. Hasil uji Chi Square menunjukkan nilai P-Value 

sebesar 0.033 yang lebih kecil dari 0.05. hal ini menunjukkan terdapat hubungan antara 

Pengetahuan dengan aenmia pada ibu hamil. 

Tabel 3.8 Hubungan antara Kepatuhan Konsumsi tablet Fe dengan Anemia ibu hamil 
 

Variabel 
Anemia 

Jumlah Nilai p Anemia Tidak 
anemia 

Kepatuhan 
Tinggi n 7 34 41 

0.000 % 17.1% 82.9% 100.0% 

Rendah n 18 4 22 
% 81.8% 18.2% 100.0% 

Sumber : Data Primer 2021 

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan hubungan antara kepatuhan konsumsi tablet 

Fe dengan Hb ibu hamil. Hasil menunjukkan bahwa ibu hamil dengan kepatuhan yang tinggi 

disertai anemia ringan sebanyak 7 responden (17.1%) dan sebanyak 34 responden (82.9%) 

yang tidak anemia. Sedangkan ibu hamil dengan kepatuhan yang rendah disertai anemia 

ringan sebanyak 18 responden (81.8%) dan 4 responden  (18.2%) yang tidak anemia. Hasil 

uji Chi Square menunjukkan nilai P-Value sebesar 0.00 yang lebih kecil dari 0.05. hal ini  

menunjukkan terdapat hubungan antara kepatuhan konsumsi tablet Fe dengan Hb ibu hamil. 
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3. Pembahasan  

A. Hubungan antara Usia dengan anemia pada ibu hamil  

Usia yang dimaksud dalam penelitian ini adalah usia ibu pada saat kehamilan terakhir. 

Pada penelitian ini, risiko anemia pada ibu hamil berdasarkan usia dibagi 2 yaitu usia resiko 

tinggi <20 tahun & >35 tahun dan usia risiko rendah 20-35 tahun. Usia <20 tahun & >35 

tahun dikategorikan kedalam usia risiko tinggi karena ibu yang hamil di bawah usia 20 tahun 

diketahui bahwa organ dalam tubuh masih dalam proses pematangan dan perkembangan, 

salah satunya adalah sistem reproduksi. Untuk memenuhi perkembangan reproduksi tubuh, 

pasokan berbagai nutrisi tetap dibutuhkan, sehingga jika seorang ibu hamil di usia ini, tentu 

kebutuhan nutrisi akan meningkat dibandingkan dengan wanita yang hamil di atas usia 20 

tahun. Jika nutrisi yang dibutuhkan tubuh tidak terpenuhi, maka akan menyebabkan anemia.. 

Berdasarkan hasil penelitian pada ibu hamil yakni pasien trimester ketiga yang dilakukan 

dengan total pasien yang beresiko tinggi (<20 tahun & >35 tahun) sebanyak 17 orang yang  

termasuk anemia sebanyak 11 orang dan yang tidak anemia sebanyak 6 orang. Pada hasil di 

resiko rendah didapatkan jumlah pasien sebanyak 46 orang dengan pembagian 14 orang 

menderita anemia dan 32 orang tidak anemia. Mayoritas menderita anemia dengan kategori 

anemia ringan dengan persentase (64,7%) sedangkan pada resiko rendah mayoritas tidak 

menderita anemia dengan persentase (69,6%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas 

pernikahan sudah berada direntang usia 20-35 tahun sehingga mayoritas kehamilan berada 

pada usia tinggi dan sebagian besar mengalami anemia dengan kategori anemia ringan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Andini Majidah (2017) menjelaskan 

bahwa pada tingkat umur yang berbeda, terdapat varian kebutuhan zat besi setiap hari. 

Konsentrasi HB yang rendah berhubungan dengan usia ibu yang akstrime (terlalu tua atau 

terlalu muda). Akan tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan (Susianty,2017) yang 

menjelaskan bahwa pada ibu hamil trimester III (Ketiga) dengan kategori usia berapapun 

yaitu saat kehamilan mencapai 8-10 bulan (28-40 minggu), masa kematangan, peningkatan 

kualitas gizi sangat penting karena pada tahap ini ibu mulai menyiapkan lemak dan zat gizi 

lain sebagai cadangan pembentukan air susu ibu (ASI). Masa ini penambahan berat badan 

mencapai kurang lebih 3 kg. Wanita hamil cenderung terkena anemia pada trimester III 

karena pada masa ini janin menimbun cadangan zat besi untuk dirinya sendiri sebagai 

persediaan bulan pertama setelah lahir atau kadar Hb dibawah 11 gr%. 
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Berdasarkan teori, bahwa ibu hamil dengan umur 15-24 tahun merupakan salah satu 

presiktor independen anemia pada ibu hamil. Sedangkan pada ibu hamil di atas usia 35 tahun 

cenderung mengalami anemia disebabkan karena pengaruh turunnya cadangan zat besi 

dalam tubuh. Pada kehamilan pertama pada wanita berusia di atas 35 tahun juga akan 

memunyai risiko penyulit persalinan dan mulai terjadinya penurunan fungsi-fungsi organ 

reproduksi (Andini Majidah, 2017). Usia yang aman untuk kehamilan dan persalinan adalah 

20-35 tahun. Komplikasi maternal pada wanita hamil dan melahirkan pada usia dibawah 20 

tahun ternyata 2-5 kali lebih tinggi dari pada kematian maternal yang terjadi pada usia 20-

29 tahun. Dampak dari usia yang kurang, dapat menimbulkan komplikasi selama 

kehamilan(Andini Majidah, 2017).  

Menurut peneliti, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usia ibu hamil bermakna 

secara signifikan terhadap kejadian anemia sehingga usia merupakan faktor risiko kejadian 

anemia pada ibu hamil trimester ketiga. Menurut peneliti, hal ini terjadi kerena ibu yang 

memiliki umur berisiko tinggi yaitu dengan usia <20 tahun beresiko anemia karena pada 

kelompok umur tersebut perkembangan bilogis yaitu reproduksi belum optimal atau belum 

matang sepenuhnya sedangkan kehamilan pada usia  > 35 tahun merupakan kehamilan yang 

beresiko tinggi. Sejalan dengan teori, wanita hamil dengan umur >35 tahun juga akan rentan 

mengalami anemia. Hal ini dikarenakan daya tahan tubuh mulai menurun pada usia 35 tahun 

keatas dan mudah terkena berbagai infeksi selama masa kehamilan. Kondisi biologis 

maupun psikologis ibu menjadi alasan utamanya. Dalam usia reproduksi yaitu 20-35 tahun 

tubuh akan mudah kehilangan zat besi oleh banyak sebab yaitu haid dan nifas, jika dalam 

usia ini mengalami kehamilan, tuntutan pemenuhan zat besi didalam kehamilan menjadi 

salah satu faktor pencetus untuk ibu dalam usia reproduksi mengalami anemia dalam 

kehamilannya. 
B. Hubungan antara tingkat pendidikan dengan anemia pada ibu hamil 

Tingkat pendidikan yaitu pendidikan terakhir yang pernah ditempuh oleh seorang ibu. 

Pendidikan adalah suatu proses belajar, yang artinya terjadi suatu proses pertumbuhan, 

perkembangan atau perubahan dalam pendidikan menuju individu, kelompok atau 

masyarakat yang lebih matang, lebih baik dan lebih dewasa. Berdasarkan hasil penelitian 

pada ibu hamil trimester ketiga di wilayah Kecamatan Alla dengan tingkat pendidikan SD 

memiliki anemia ringan sebanyak 3 orang, untuk ibu dengan tingkat pendidikan SMP 

didapatkan 2 orang (22,2%) menderita anemia dan 7 orang (77,8%) tidak anemia. Pada 
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tingkat pendidikan SMA didapatkan ibu yang mengalami anemia 15 orang (22,6%) dan 12 

orang (44,4%) tidak anemia, serta pada ibu hamil dengan tingkat pendidikan terakhir 

perguruan tinggi didapatkan ibu anemia ringan sebanyak 5 orang (20,8%) dan tidak anemia 

sebanyak 19 orang (79,2%). Penelitian ini menunjukan bahwa kejadian anemia lebih tinggi 

pada ibu hamil dengan pendidikan rendah daripada ibu dengan pendidikan tinggi.  

Berdasarkan teori, pendidikan berkaitan dengan peningkatan kemampuan berpikir 

seseorang. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin luas juga 

wawasannya untuk menerima suatu informasi termasuk informasi kesehatan. Pada penelitian 

ini meneliti tingkat pendidikan seorang ibu karena tingkat pendidikan mempengaruhi tingkat 

pengetahuan seseorang karena kemampuan seseorang untuk menerima dan memahami 

sesuatu ditentukan oleh tingkat pendidikannya. Orang dengan pendidikan tinggi menerima 

dan memahami lebih baik daripada orang dengan pendidikan rendah. tingkat pendidikan 

seseorang dapat menunjang atau mempengaruhi tingkat pengetahuan, yaitu semakin tinggi 

tingkat pendidikan maka semakin tinggi pula tingkat pengetahuannya. Pengetahuan adalah 

kumpulan informasi yang digunakan dan diperoleh melalui suatu proses dalam kehidupan 

sebagai sarana penyesuaian diri dan lingkungan (Ermawati, 2019). 

Menurut (Edison, 2019). Tingkat pendidikan yang lebih tinggi memengaruhi 

pengetahuan dan pemahaman informasi yang lebih baik mengenai gizi dibandingkan dengan 

seseorang yang memiliki pendidikan lebih rendah. Tingkat pendidikan seseorang akan 

memengaruhi pemilihan makanan sehari-hari, baik sikap maupun perilakunya. Pemilihan 

yang dilakukan seringkali berdampak pada asupan yang dikonsumsi setiap hari sehingga 

memengaruhi keadaan gizi individu yang bersangkutan, termasuk status anemia. 

Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mariza (2016) yang 

melakukan analisis menggunakan chi-square, dengan hasil P-Value 0,026 sehingga P-Value 

<α (0,05) Ho ditolak. Hal ini menunjukan bahwa terdapat hubungan antara tingkat 

Pendidikan dengan anemia. Pendidikan ibu tingkat pendidikan sangat mempengaruhi 

bagaimana seseorang untuk bertindak dan mencari penyebab serta solusi dalam hidupnya. 

Orang yang berpendidikan tinggi biasanya akan bertindak lebih rasional. Oleh karena itu 

orang yang berpendidikan akan lebih mudah menerima gagasan baru. Demikian halnya 

dengan ibu yang berpendidikan tinggi akan memeriksakan kehamilannya secara teratur demi 

menjaga keadaan kesehatan dirinya dan anak dalam kandungannya (Mariza,2017).  
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Menurut peneliti, hasil penelitian ini memiliki hubungan yang bermakna terhadap 

kejadian anemia sehingga pendidikan merupakan faktor risiko kejadian anemia. Sesuai 

dengan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu ibu hamil dengan Pendidikan rendah 

kurang memperhatikan kesehatan kehamilannya. Wanita yang memiliki pendidikan 

menengah atau lebih tinggi lebih kecil kemungkinannya untuk terjadi anemia dibandingkan 

dengan yang lainnya karena ibu dengan pendidikan tinggi memperhatikan keteraturan 

kunjungan pemeriksaan ANC dan memperhatikan asupan gizi yang di butuhkan ibu hamil. 

Ibu hamil akan lebih mudah menyeimbangkan pola konsumsi dan pemenuhan gizinya jika 

pendidikan yang ditempuh semakin tinggi. Asupan gizi yang diperoleh akan tercukupi 

apabila pola konsumsinya sesuai sehingga memiliki kemungkinan yang besar untuk 

terhindar dari anemia dalam kehamilannya. 

C. Hubungan antara paritas dengan anemia pada ibu hamil 

Paritas merupakan jumlah janin yang pernah dilahirkan dengan berat badan lebih 500 

gram atau umur kehamilan lebih 24 minggu. Pada penelitian ini menilai jumlah paritas 

seorang ibu karena semakin sering seorang wanita mengalami kehamilan dan kelahiran akan 

semakin banyak kehilangan zat besi. Berdasarkan hasil penelitian ini pada ibu hamil 

Primigravida sebanyak 39 orang (61,9%) dan multigravida sebanyak 24 orang (38,1%). 

Sehingga ditemukan paritas yang mayoritas mengalami anameia yaitu pada  primigravida. 

Hal ini menunjukkan bahwa Paritas mempengaruhi kejadian anemia pada ibu hamil di 

wilayah kecamatan Alla Kabupaten Enrekang, semakin sering seorang wanita hamil dan 

melahirkan maka risiko mengalami anemia semakin besar karena kehamilan menguras 

cadangan zat besi dalam tubuh. 

Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Wiwin (2016) didapatkan bahwa persentase 

tertinggi paritas primi sebanyak 48 orang (53,3%), kelompok kontrol dan kelompok kasus 

masing-masing sebanyak 45 orang (50%). Paritas 1 dan paritas tinggi (lebih dari 3) 

mempunyai angka kematian maternal lebih tinggi. Lebih tinggi paritas, lebih tinggi kematian 

maternal. Resiko pada paritas 1 dapat ditangani dengan asuhan obstetrik lebih baik, 

sedangkan resiko pada paritas tinggi dapat dikurangi atau dicegah dengan keluarga 

berencana. Paritas menunjukkan hubungan sebab akibat dengan kejadian anemia pada ibu 

hamil. Paritas >3 orang menyebabkan anemia kehamilan 3,2 kali dibandingkan dengan 

paritas 1-3 orang. Hasil penelitian ini ditunjang oleh teori yang menyebutkan bahwa seorang 



 
 

 
 

61 

ibu yang sering melahirkan mempunyai risiko mengalami anemia pada kehamilan 

berikutnya apabila tidak memperhatikan kebutuhan nutrisi, karena selama hamil zat-zat gizi 

akan berbagi untuk ibu dan janin yang dikandungnya. Semakin sering seorang wanita 

melahirkan maka semakin besar risiko kehilangan darah dan berdampak pada penurunan 

kadar Hb. Setiap kali wanita melahirkan, jumlah zat besi yang hilang diperkirakan sebesar 

250mg (Wikjosastro, 2009).  

Menurut peneliti, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa paritas bermakna secara 

signifikan terhadap kejadian anemia sehingga merupakan faktor risiko kejadian anemia pada 

ibu hamil trimester ketiga di wilayah Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang. Menurut 

peneliti, hal ini terjadi karena sejalan dengan teori yaitu semakin sering seseorang 

mengalami kehamilan akan semakin banyak kehilangan zat besi yang di akibatkan oleh 

kehamilan dan persalinan sebelumnya. Selain itu, kehamilan berulang dalam waktu singkat 

menyebabkan cadangan zat besi ibu yang belum pulih akhirnya terkuras untuk keperluan 

janin yang dikandung bukan anak per pertama, jarak kelahiran yang pendek mengakibatkan 

fungsi alat reproduksi masih belum optimal. Ibu hamil yang sering melahirkan dan pada 

kehamilan berikutnya ibu kurang memperhatikan asupan nutrisi yang baik dalam kehamilan. 

Hal ini disebabkan karena dalam masa kehamilan zat gizi akan terbagi untuk ibu dan untuk 

janin yang dikandung.  

D. Hubungan antara frekuensi kunjungan ANC dengan anemia pada ibu hamil 

Frekuensi kunjungan ANC merupakan banyaknya kunjungan ibu untuk melakukan 

pemeriksaan kehamilan. Pada penelitian ini menilai jumlah kunjungan ibu karena ANC 

dapat menilai mengetahui dan mengidentifikasi masalah yang timbul selama kehamilan, 

sehingga kesehatan selama kehamilan dapat dipelihara dan yang terpenting ibu dan bayi 

dalam kandungan akan baik dan sehat sampai saat persalinan (Nurmasari, 2019). 

Berdasarkan hasil penelitian pada ibu hamil trimester ketiga dengan kunjungan ANC  

< 4 Kali berjumlah 24 orang (38,1%) dan ibu hamil dengan kunjungan ANC ≥ 4 Kali 

berjumlah 39 orang (61,9%). Sehingga didapatkan ibu hamil yang mengalami anemia yaitu 

ibu hamil yang  melakukan kunjungan < 4 Kali. Sehingga dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa ibu hamil yang tidak teratur melakukan kunjungan antenatal 

care  (ANC) bereseko mengalami anemia. Hal ini dikarenakan ibu hamil akan mendapatkan 

pemeriksaan anemia secara dini, mendapatkan konseling gizi yang tepat dan mendapatkan 
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suplemen besi dan asam folat yang lengkap serta pendidikan kesehatan yang memadai, 

sehingga faktor risiko anemia dapat ditekan. Pelayanan ANC yang baik dan teratur akan 

mempermudah ibu hamil untuk memperoleh tablet Fe. 

Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Veni (2019) menunjukkan bahwa ibu hamil yang 

tidak teratur melakukan kunjungan ANC mengalami kejadian anemia (80%), sedangkan ibu 

hamil yang melakukan kunjungan ANC secara teratur tidak mengalami anemia (80%). 

Ketidakteraturan ibu melakukan ANC dikarenakan banyak ibu hamil yang baru 

memeriksakan kehamilannya di trimester II dan III. Berdasarkan dari hasil analisis hubungan 

yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara 

keteraturan kunjungan ANC dengan kejadian anemia (p=0,001), dengan korelasi cukup 

(r=0,514) dan dari penelitian ini juga diketahui bahwa responden yang tidak teratur 

melakukan kunjungan ANC memiliki risiko 4 kali lebih besar untuk terjadi anemia daripada 

responden yang teratur melakukan kunjungan ANC. Ibu hamil yang melakukan pelayanan 

ANC lengkap akan memiliki risiko anemia lebih rendah. 

Menurut peneliti,hasil penelitian ini menunjukkan frekuensi kunjungan antenatal care 

(ANC) merupakan faktor risiko terjadinya anemia pada ibu hamil trimester ketiga di wilayah 

Kecamayan Alla Kabupaten Enrekang. Menurut peneliti ibu hamil yang malas melakukan 

kunjungan ANC memiliki resiko lebih besar mengalami anemia daripada ibu hamil yang 

teratur melakukan kunjunagan antenatal care (ANC) . Penelitian ini menunjukkan bahwa ibu 

hamil yang tidak teratur melakukan kunjungan ANC mengalami kejadian anemia (80%), 

sedangkan ibu hamil yang melakukan kunjungan ANC secara teratur tidak mengalami 

anemia (80%). Sejalan dengan teori, pelayanan ANC yang baik dan teratur akan 

mempermudah ibu hamil untuk memperoleh tablet Fe. Melalui pemberian tablet Fe dapat 

meningkatkan kadarhemoglobin darah selama masa kehamilan sehingga apabila dilakukan 

ANC secara teratur dengan ketaatan konsumsi tablet Fe pada akhirnya akan mencegah 

terjadinya anemia. 

E. Hubungan antara status gizi (LILA) dengan anemia pada ibu hamil 

 Pada penelitian ini untuk pengukuran status gizi menggunakan indikator LILA. 

Pengukuran berdasarkan LILA untuk mendeteksi dini KEK terutama pada ibu hamil. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan hubungan antara LILA dengan anemia ibu hamil 

trimester ketiga dengan LILA yang buruk disertai anemia kategori ringan sebanyak 4 

responden (100%) dan tidak ada responden yang tidak anemia disertai. Sedangkan ibu hamil 
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dengan LILA yang baik disertai anemia ringan sebanyak 24 responden (35.6%) dan 38 

responden (64.4%) yang tidak anemia . Dari hasil penelitian ini membuktikan bahwa 

terdapat hubungan antara status gizi. Dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah 

Kecamatan Alla. 

 Sejalan dengan teori bahwa, kebutuhan nutrisi pada kehamilan di setiap periode 

trimester sangat berbeda-beda, semakin bertambah usia kehamilan semakin tinggi kebutuhan 

nutrisi, sehingga sangat pentingnya intervensi untuk menjangkau wanita sebelum dan selama 

kehamilan agar kebutuhan nutrisinya terkontrol dan menargetkan untuk menekan terjadinya 

malnutrisi selama tahapan 1000 hari pertama. Selama kehamilan masalah gizi sangat 

berdampak pada ibu dan janin, sehingga sangat diperlukan perhatian khusus. Pola makan 

yang tidak memadai selama kehamilan dapat menyebabkan ibu hamil kekurangan gizi yang 

akan berdampak terjadi anemia. 

 Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aini yang berjudul 

“Hubungan lingkar lengan atas (LILA) dengan kejadian anemia pada ibu hamil trimester I 

di wilayah kerja puskesmas Dukuh Klopo Kecamatan peterongan Kabupaten Jombang” pada 

penelitian tersebut menemukan bahwa dari 25 responden dengan LILA > 23,5 cm juga 

memiliki Hb > 11 gr/dL sedangkan responden dengan LILA < 23,5 sebanyak 5 orang dengan 

kadar hb < 11 gr/dL sebanyak 2 orang dan hb>11gr/dL sebanyak 3 orang dengan hasil uji 

Chi-Square seberar 0,001 (Aini, 2017). 

 Menurut peneliti, hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan status gizi merupakan 

faktor resiko terjadinya kejadian anemia pada ibu hamil trimester ketiga di wilayah 

Kecamatan Alla. Menurut peneliti, hal ini dapat disebabkan ibu yang tidak menjaga gizi 

selama kehamilannya lebih mudah mengalami anemia dibanding ibu hamil dengan status 

gizi yang baik yaitu dengan memperhatikan asupan kebutuhan gizi selama hamil tidak 

mudah untuk mengalami anemia. Berdasarkan teori, faktor-faktor yang mempengaruhi gizi 

ibu hamil sehingga mempengaruhi pengukuran LILA diantaranya umur, berat badan, suhu 

lingkungan, aktivitas, status kesehatan, pengetahuan zat gizi dalam makanan, kebiasaan dan 

pandangan wanita terhadap makanan, dan status ekonomi. Sedangakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi anemia pada kehamilan diantaranya umur, paritas, jarak kehamilan, 

frekuensi ANC, dan status gizi. Didapatkan faktor-faktor yang sama dapat mempengaruhi 

status lingkar lengan atas maupun kadar hemoglobin. Menurut peneli, gizi kurang pada ibu 

hamil dapat mengakibatkan terjadinya risiko dan komplikasi pada ibu seperti anemia. 
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F. Hubungan antara Pengetahuan dengan anemia pada ibu hamil 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hubungan antara 

pengetahuan dengan anemia ibu hamil dengan pengetahuan yang tinggi disertai anemia 

ringan sebanyak 16 responden (32%) dan sebanyak 34 responden (68%) yang tidak anemia. 

Sedangkan ibu hamil dengan pengetahuan yang rendah disertai anemia ringan sebanyak 9 

responden (69.2%) dan 4 responden  (30.8%) yang tidak anemia. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat pengetahuan ibu hamil mempeharuhi kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah 

Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang.  

Pada penelitian ini bahwa pengetahuan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya perilaku kesehatan. Apabila ibu hamil mengetahui dan 

memahami akibat anemia dan cara mencegah anemia akan mempunyai perilaku kesehatan 

yang baik sehingga diharapkan dapat terhindar dari berbagai akibat atau risiko terjadinya 

anemia kehamilan. Perilaku yang demikian dapat berpengaruh terhadap penurunan kejadian 

anemia pada ibu hamil (Ni Made, 2021). 

Berdasarkan teori, pengetahuan yang kurang tentang anemia mempunyai pengaruh 

terhadap perilaku kesehatan khususnya khususnya pada ibu hamil, akan berakibat pada 

kurang optimalnya perilaku kesehatan ibu hamil untuk mencegah terjadinya anemia 

kehamilan. Ibu hamil yang mempunyai pengetahuan kurang tentang anemia dapat berakibat 

pada kurangnya konsumsi makanan yang mengandung zat besi selama kehamilan yang 

dikarenakan oleh ketidaktahuannya, sehingga pengetahuan mengenai anemia penting 

diketahui oleh ibu hamil. Pengetahuan ibu hamil dapat dikatakan sangat penting terutama 

yang berkaitan dengan ANC yang mana didalamnya mencakup seputar masalah kehamilan 

baik itu masalah pertumbuhan janin, perawatan selama masa kehamilan, deteksi dini tanda 

bahaya dimasa kehamilan, dll. Jadi, jika tingkat pengetahuan seorang ibu hamil kurang maka 

mereka tidak tahu langkah yang seharusnya diambil untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri 

dan janin selama masa kehamilan (Safitri & Lubis, 2020).  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh  Puspitaningrum 

(2018) yang berjudul “Hubungan pengetahuan tentang anemia, pendidikan ibu, konsumsi 

tablet Fe dengan kadar Hb pada ibu hamil trimester iii di Rumah bersalin Bhakti Ibu Kota 

Semarang” pada penelitian tersebut didapatkan data Berdasarkan diagram scatter 

menunjukkan hubungan kuat dengan arah hubungan positif, semakin tinggi pengetahuan 

tentang anemia akan diikuti dengan semakin tinggi kadar Hb ibu hamil trimester III. Ada 
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kecenderungan terjadi kenaikan kadar hemoglobin searah dengan makin bertambahnya 

pengetahuan pada ibu hamil. Pada penelitian tersebut mengatakan bahwa Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin baik pengetahuan ibu hamil khusus dengan anemia semakin 

berkurang resiko ibu mengalami anemia.  

Menurut peneliti, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan bermakna secara 

signifikan terhadap kejadian anemia pada ibu hamil trimester ketiga di wilayah kecamatan 

Alla dan merupakan faktor risiko kejadian anemia., Pengetahuan ibu hamil  sangat penting 

terutama yang berkaitan dengan kunjungan ANC yang mana didalamnya mencakup seputar 

masalah kehamilan baik itu masalah pertumbuhan janin, perawatan selama masa kehamilan, 

deteksi dini tanda bahaya dimasa kehamilan. Sehingga disimpulkan bahwa jika tingkat 

pengetahuan seorang ibu hamil kurang maka perhatian untuk menjaga kesehatan dirinya 

sendiri dan janin selama masa kehamilan kurang baik. 

G. Hubungan antara Kepatuhan Konsumsi tablet Fe dengan anemia  ibu hamil 

Kepatuhan mengonsumsi tablet Fe adalah sikap yang diambil oleh ibu hamil sesuai 

anjuran dan petunjuk petugas medis dalam mengonsumsi tablet Fe. Pencegahan dan 

penatalaksanaan anemia dapat dilakukan dengan pemberian suplementasi tablet Fe selama 

kehamilan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan zat besi meningkat dan tidak bisa hanya 

tercukupi dari asupan saja, sehingga perlu adanya suplementasi selama kehamilan  

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan proporsi anemia pada 

ibu hamil dengan kepatuhan yang tinggi disertai anemia ringan sebanyak 7 responden 

(17.1%) dan sebanyak 34 responden (82.9%) yang tidak anemia. Sedangkan ibu hamil 

dengan kepatuhan yang rendah disertai anemia ringan sebanyak 18 responden (81.8%) dan 

4 responden  (18.2%) yang tidak anemia. Hasil uji Chi Square menunjukkan nilai P-Value 

sebesar 0.00 yang lebih kecil dari 0.05. hal ini menunjukkan terdapat hubungan antara 

kepatuhan konsumsi tablet Fe dengan Hb ibu hamil. 

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pulungan (2019) yang 

berjudul “Hubungan kepatuhan mengkonsumsi tablet fe dengan anemia pada ibu hamil 

trimester iii di puskesmas tanjung langkat kecamatan salapian tahun 2018” pada penelitian 

ini menemukan hasil Analisa uji statistik dengan menggunakan uji Chi-square didapatkan 

nilai P (0,000) < α (0,05) sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan kepatuhan 

konsumsi tablet Fe dengan anemia pada ibu hamil trimester III di Puskesmas Tanjung 

Langkat Kecamatan Salapian. Pada penelitian tersebut mengemukakan bahwa ibu hamil 
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yang patuh dalam mengonsumsi tablet fe cendrung akan terhindar dengan kejadian anemia 

pada ibu hamil. 

Hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi (2021) yang 

berjudul “Kepatuhan Ibu Hamil Dalam Mengkonsumsi Tablet Fe (Ferrum) Terhadap 

Kejadian Anemia Di Desa Langgenharjo Kecamatan Juwana” pada penelitian ini 

menemukan hasil nilai p (value) 0, 229 ≥ 0,05 yang artinya tidak ada hubungan dengan 

tingkat kejadian anemia. Menurut penelitian ini menjelaskan bahwa pada Desa 

Langgenharjo Kecamatan Juwana ibu hamilnya sering diberikan informasi tentang anemia 

oleh petugas kesehatan sehingga responden patuh mengonsumsi tablet fe dan juga 

mengonsumsi makanan-makanan untuk menjaga Hbnya. Oleh karena itu pada penelitian ini 

tidak ditemukannya hubungan antara kepatuhan dengan kadar hb ibu hamil. 

Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa kepatuhan mengonsumsi tablet Fe 

merupakan faktor risiko terjadinya anemia pada ibu hamil di wilayah Kecamatan Alla. 

Menurut peneliti hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan mengonsumsi tablet Fe 

sangat penting karena ibu hamil membutuhkan zat besi selama kehamilannya. Melalui 

pemberian tablet Fe dapat meningkatkan kadar hemoglobin darah selama masa 

kehamilansehingga apabila dilakukanANC secara teratur dengan ketaatankonsumsi tablet Fe 

pada akhirnya akan mencegah terjadinya anemia. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan zat 

besi meningkat dan tidak bisa hanya tercukupi dari asupan makanan saja, sehingga perlu 

adanya suplementasi selama kehamilan. Suplementasi akan dapat membantu menekan 

kejadian anemia apabila ibu hamil patuh dan teratur dalam mengonsumsi tablet Fe.. 

Berdasarkan teori, kepatuhan mengonsumsi tablet Fe sangat penting karena sel darah 

merah membutuhkan zat besi dalam proses sintesisnya. Pengangkutan zat gizi dan oksigen 

ke seluruh tubuh merupakan peran penting sel darah merah dalam tubuh serta sel membantu 

proses metablolisme tubuh untuk menghasilkan energy. Jika ibu hamil kekurangan zat besi 

dalam tubuhnya, maka akan mempengaruhi pembentukan sel darah merah. Kekurangan 

oksigen akan timbul apabila sel darah merah dalam tubuh mengalami kekurangan, sehingga 

timbul gejala anemia yang ditandai dengan penurunan kadar Hb  

C. Kekurangan Penelitian  

Penelitian ini memiliki banyak kekurangan dikarenakan adanya keterbatasan pada penulis, 

kekurangan tersebut diantaranya adalah : 

1. Proses pengambilan data dilakukan dalam 2 cara yaitu secara online (telepon) dan terjun 
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langsung ke puskesmas maupun mendatangi rumah responden secara langsung. Adapun 

keterbatasan pengambilan data secara online adalah beberapa nomor telepon responden 

tidak aktif ataupun tidak di angkat, sedangkan pada pengambilan data secara langsung ke 

puskesmas kurangnya responden yang datang ke puskesmas karena disebabkan oleh 

wabah Covid 19. 

2. Faktor dukungan keluarga atau daya dukung keluarga pada penelitian ini tidak diteliti 

karena keterbatasan dalam kuisionernya. 

3. Kejujuran responden dalam menjawab kuisioner tidak dapat dipastikan pada responden 

yang online. 
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BAB V 

                                                                       PENUTUP 

A. Ringkasan Penelitian  

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di Puskesmas Sudu Wilayah kecamatan 

Alla, Kabupaten Enrekang , Sulawesi Selatan terkait faktor risiko kejadian anemia pada ibu 

hamil trimester ketiga maka di dapatkan kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat hubungan antara usia ibu hamil dengan Hb ibu hamil kejadian anemia pada ibu 

hamil trimester 3 dengan nilai p-value 0.029 (<0,05).  

2. Terdapat hubungan antara pendidikan ibu hamil dengan Hb ibu hamil dengan nilai p-value 

0,007 (<0,05 ).  

3. Terdapat hubungan antara paritas dan kejadian anemia pada ibu hamil dengan nilai  

p-value 0,033 (<0,05).  

4. Terdapat hubungan antara frekuensi kunjungan ANC ibu hamil dengan anemia ringan 

didapatkan  korelasi bermakna dengan nilai p-value 0,035 (<0,05). 

5. Terdapat hubungan antara status gizi dengan anemia pada ibu hamil dengan nilai p-value 

0.021 (<0.05).  

6. Terdapat hubungan antara pengetahuan anemia dan tablet Fe dengan kejadian anemia ibu 

hamil dengan nilai p-value 0.033 (<0.05).  

7. Terdapat hubungan antara kepatuhan konsumsi tablet Fe dengan dengan kejadian anemia 

pada ibu hamil dengan nilai p-value  0.00 (<0.05).  

B. Kesimpulan 

        Dari penelitian ini dapat di simpulkan bahwa terdapat hubungan antara faktor- faktor 

risiko (Usia, Pendidikan, Paritas, Frekuensi Antenatal Care (ANC), Status Gizi, Pengetahuan 

dan Kepatuhan Mengonsumsi Tablet Fe) dengan kejadian Anemia pada ibu hamil trimester 

ketiga di wilayah Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan. 

C. Saran  

1. Bagi instansi kesehatan dan tenaga kesehatan diharapkan dapat meningkatkan pemantauan 

secara rutin terhadap pemberian tablet Fe dan memberikan penyuluhan mengenai 

pentingnya tablet Fe untuk menghindari terjadinya anemia pada ibu hamil, serta pelatihan 

kader posyandu tentang dampak yang akan ditimbukan pada ibu hamil yang mengalami 

anemia agar kader lebih terampil dan dapat menyebar luaskan informasi tentang anemia 

pada ibu hamil .  
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2. Bagi ibu hamil diharapkan untuk meningkatkan kesadaran terkhusus pada pemeriksaan 

antenatal care (ANC) secara rutin untuk kesehatan ibu dan janin. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel dukungan keluarga 

pada penelitian selanjutnya dan agar lebih memperhatikan variabel-variabel lain yang 

lebih kompleks yang dapat mempengaruhi kejadian  anemia pada ibu hamil. 
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Lampiran 
                Kuesioner Penelitian 

Identifikasi Fakor Risiko Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil Trimester Ketiga di 

Wilayah Kecamatan Alla Kabupaten Enrekang 

Nama / Inisial Responden  : 

Umur : 

Pendidikan terakhir : 

Pekerjaan : 

Umur Kehamilan : 

Paritas Ibu Hamil : 

Frekuensi ANC (Antenatal care) : 

Data ANC (Antenatal care) : 

• BB : 

• TB : 

• TFU : 

• LILA : 

• Hb : 

• Riw.Penyakit penyerta : 

• Riw.Penyakit sebelumnya: 

• Riwayat kehamilan sebelumnya : 

(dengan penyulit kehamilan ) 
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A. Pernyataan tentang pengetahuan responden 

Pilihlah jawaban yang menurut anda paling benar! 

1. Menurut ibu apakah yang disebut dengan anemia…. 

a. Kelebihan darah  

b. Kekurangan darah 

2. Ibu hamil dikatakan anemia apabila hasil pemeriksaan cek darah …… 

a. Hb lebih 13 gr % 

b. Hb kurang dari 11 gr% 

3. Menurut ibu, anemia kekurangan zat besi disebabkan karena berkurangnya ….. 

a. Cadangan karbohidrat dalam tubuh 

b. Cadangan zat besi dalam tubuh 

4. Anemia dalam kehamilan disebut juga dengan anemia kekurangan …… 

a. Lemak 

b. Zat besi  

5. Anemia pada ibu hamil dapat dicegah dengan banyak mengonsumsi …… 

a. Makanan yang berlemak seperti protein 

b. Makanan sumber besi, seperti sayur- sayuran, daging sapi dll 

6. Selain makanan, ibu hamil membutuhkan tambahan zat besi, berupa …… 

a. Tablet tambah darah (tablet Fe) 

b. Vitamin A 
7. Apakah yang dimaksud dengan tablet Fe? 

a. Tablet  penambah darah  

b. Obat darah tinggi  

8. Apabila ibu hamil kekurangan zat besi, maka dapat mengakibatkan…… 

a. Anemia/kurang darah 
b. Darah tinggi 

9. Efek samping meminum tablet Fe adalah sebagai berikut ……. 
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a. Mual muntah 
b. Feses/ kotoran kehitaman 

10. Meminum tablet Fe sebaiknya pada saat.............. 
a. Malam hari 
b. Pagi hari 

 

Pilihlah jawaban yang menurut anda paling sesuai di bawah ini ! 

1. Anemia disebut penyakit kurang darah  

a. Benar 

b. Salah 

2. Anemia disebabkan karena rendahnya kadar hemoglobin dalam darah 

a. Benar 

b. Salah 

3. Ibu hamil lebih berisiko mengalami anemia dibandingkan dengan ibu tidak hamil 

a. Benar 

b. Salah 
4.  Konsumsi tablet tambah darah dapat mencegah anemia  

a. Benar 

b. Salah 

5. Tanda-tanda anemia adalah pusing, lemah, letih, lesu, dan pandangan berkunang- 

kunang terutama jika bangkit dari duduk 

a. Benar 

b. Salah 

6. Anemia bisa menyebabkan perdarahan saat persalinan 

a. Benar 

b. Salah 

7. Banyak mengkonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan dapat mencegah 

terjadinya anemia pada ibu hamil 
a. Benar 
b. Salah 

8. Jumlah tablet tambah darah yang sebaiknya di minum selama masa kehamilan 

adalah 90 tablet 
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a. Benar 

b. Salah 

9. Tablet Fe sebaiknya mulai diberikan pada usia kehamilan Trimester II (4 – 6 bulan) 

a. Benar 

b. Salah 

10. Tablet Fe dapat mencegah terjadinya anemia atau kurang darah pada ibu hamil 

a. Benar 

b. Salah 

11. Berat bayi lahir rendah adalah dampak yang terjadi pada janin bila ibu hamil kurang 

zat besi 

a. Benar 

b. Salah 

12. Efek samping yang dirasakan ibu setelah meminum tablet Fe adalah mual 

a. Benar 

b. Salah 

13. Tablet tambah darah sebaiknya diminum dengan kopi, susu atau teh 

a. Benar 

b. Salah 

14. Anemia pada ibu hamil terjadi karena asupan zat besi yang kurang 

a. Benar 

b. Salah 

15. Anemia pada kehamilan tidak membahayakan ibu dan janin 

a. Benar 

b. Salah 
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B. Pernyataan tentang kepatuhan responden dalam mengonsumsi tablet Fe 

1. Saya mengkonsumsi tablet penambah darah secara rutin 1 hari 1 tablet selama 
kehamilan berlangsung 

a. Ya 

b. Tidak 

2. Saya meminum tablet penambah darah pada malam hari sebelum tidur   

a. Ya 

b. Tidak 

3. Saya mengkonsumsi tablet zat besi 1 jam setelah makan 

a. Ya 

b. Tidak 

4. Ketika saya mengkonsumsi tablet penambah darah,saya meminumnya dengan air putih  

a. Ya 

b. Tidak 

5. Saya selalu tepat waktu saat meminum tablet zat besi di waktu yang sama   
a. Ya 

b. Tidak 

6. Saya mengkonsumsi tablet penambah darah agar Hb saya  tidak rendah  

a. Ya 

b. Tidak 

7. Saya malas mengonsumsi tablet tambah darah karena rasanya tidak enak  

a. Ya 

b. Tidak 

8. Saya mengkonsumsi tablet tambah darah bersamaan  dengan mengkonsumsi teh agar 
tidak merasa mual   

a. Ya 

b. Tidak 

9. Saya mengkonsumsi tablet zat besi (Fe) hanya ketika merasakan lemas dan lesu 

a. Ya 
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b. Tidak 

10. Saya meminum tablet penambah darah karena anjuran petugas kesehatan/bidan/dokter 

a. Ya 

b. Tidak 
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Lampiran  

Master Tabel  
 

N
o 

Usi
a 

Kat.Usi
a 

Didik Kerja 
Parita

s 
Kat 

Paritas 
ANC LILA 

Kat 
LILA 

Hb Kat Hb P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 
K
9 

K10 
Skor 
Tahu 

Skor 
Patuh 

Kat 
Tahu 

Kat 
patuh 

1 36 
Risiko 
tinggi 

PT Pegawai 1 Primi 
4 

Kali 
29 Baik 10 Ringan 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 10 10 Tinggi 

90 
Table

t 

2 25 
Risiko 
rendah 

PT IRT 0 Primi 
3 

Kali 
28 Baik 9 Ringan 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 10 9 Tinggi 

90 
Table

t 

3 22 
Risiko 
rendah 

SMA IRT 0 Primi 
3 

Kali 
26 Baik 10 Ringan 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 9 7 

Renda
h 

< 90 
Table

t 

4 23 
Risiko 
rendah 

SMA IRT 0 Primi 
3 

Kali 
28 Baik 9 Ringan 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 10 6 Tinggi 

< 90 
Table

t 

5 22 
Risiko 
rendah 

SMA IRT 1 Primi 
3 

Kali 
26 Baik 10 Ringan 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 9 7 

Renda
h 

< 90 
Table

t 

6 32 
Risiko 
rendah 

PT IRT 2 Multi 
4 

Kali 
33 Baik 11 

Tidak 
anemia 

2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 10 10 Tinggi 
90 

Table
t 

7 34 
Risiko 
rendah 

PT Pegawai 2 Multi 
4 

Kali 
29 Baik 12 

Tidak 
anemia 

2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 10 10 Tinggi 
90 

Table
t 

8 27 
Risiko 
rendah 

SMA IRT 1 Primi 
4 

Kali 
31 Baik 10 Ringan 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 10 10 Tinggi 

90 
Table

t 

9 35 
Risiko 
rendah 

SMA IRT 2 Multi 
4 

Kali 
31 Baik 11 

Tidak 
anemia 

2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 10 9 Tinggi 
90 

Table
t 

10 21 
Risiko 
rendah 

SMP IRT 1 Primi 
3 

Kali 
26 Baik 10 Ringan 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 9 6 

Renda
h 

< 90 
Table

t 

11 37 
Risiko 
tinggi 

PT IRT 1 Primi 
3 

Kali 
25 Baik 10 Ringan 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 9 7 

Renda
h 

< 90 
Table

t 

12 24 
Risiko 
rendah 

SMA IRT 1 Primi 
2 

Kali 
25 Baik 10 Ringan 2 3 2 3 2 1 2 3 2 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 5 7 

Renda
h 

< 90 
Table

t 

13 27 
Risiko 
rendah 

SMA IRT 3 Multi 
4 

Kali 
25 Baik 10 Ringan 2 2 2 2 2 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 7 

Renda
h 

< 90 
Table

t 

14 24 
Risiko 
rendah 

SMA IRT 0 Primi 
3 

Kali 
25 Baik 9 Ringan 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 6 Tinggi 

< 90 
Table

t 

15 28 
Risiko 
rendah 

SMP IRT 1 Primi 
4 

Kali 
29 Baik 11 

Tidak 
anemia 

2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 7 
Renda

h 

< 90 
Table

t 

16 27 
Risiko 
rendah 

SMP IRT 1 Primi 
4 

Kali 
30 Baik 12 

Tidak 
anemia 

2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 9 10 
Renda

h 

90 
Table

t 

17 21 
Risiko 
rendah 

SMA 
W.swast

a 
0 Primi 

3 
Kali 

24 Baik 9 Ringan 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 10 7 Tinggi 
< 90 
Table

t 

18 28 
Risiko 
rendah 

PT Pegawai 0 Primi 
4 

Kali 
29 Baik 12 

Tidak 
anemia 

2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 10 10 Tinggi 
90 

Table
t 

19 28 
Risiko 
rendah 

PT 
W.swast

a 
0 Primi 

4 
Kali 

29 Baik 12 
Tidak 

anemia 
2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 10 10 Tinggi 

90 
Table

t 

20 28 
Risiko 
rendah 

SMA Pegawai 0 Primi 
3 

Kali 
27 Baik 11 Ringan 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 10 6 Tinggi 

< 90 
Table

t 

21 22 
Risiko 
rendah 

SMA IRT 0 Primi 
3 

Kali 
26 Baik 11 

Tidak 
anemia 

2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 10 10 Tinggi 
90 

Table
t 

22 24 
Risiko 
rendah 

PT IRT 1 Primi 
4 

Kali 
28 Baik 10 Ringan 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 10 8 Tinggi 

90 
Table

t 

23 42 
Risiko 
tinggi 

SMA IRT 3 Multi 
4 

Kali 
34 Baik 10 Ringan 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 10 6 Tinggi 

< 90 
Table

t 
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24 35 
Risiko 
rendah 

SMP IRT 2 Multi 
3 

Kali 
34 Baik 12 

Tidak 
anemia 

2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 10 9 Tinggi 
90 

Table
t 

25 47 
Risiko 
tinggi 

SMP 
W.swast

a 
3 Multi 

4 
Kali 

34 Baik 12 
Tidak 

anemia 
2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 10 9 Tinggi 

90 
Table

t 

26 36 
Risiko 
tinggi 

SMA IRT 1 Primi 
4 

Kali 
32 Baik 10 Ringan 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 6 Tinggi 

< 90 
Table

t 

27 43 
Risiko 
tinggi 

SD IRT 3 Multi 
4 

Kali 
36 Baik 10 Ringan 2 2 2 2 2 1 1 3 3 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 8 6 

Renda
h 

< 90 
Table

t 

28 35 
Risiko 
rendah 

PT IRT 2 Multi 
4 

Kali 
34 Baik 11 

Tidak 
anemia 

2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 10 9 Tinggi 
90 

Table
t 

29 35 
Risiko 
rendah 

PT Pegawai 2 Multi 
4 

Kali 
41 Baik 12 

Tidak 
anemia 

2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 10 9 Tinggi 
90 

Table
t 

30 25 
Risiko 
rendah 

SMA IRT 1 Primi 
5 

Kali 
24 Baik 11 

Tidak 
anemia 

2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 10 9 Tinggi 
90 

Table
t 

31 25 
Risiko 
rendah 

SMA IRT 0 Primi 
4 

Kali 
23 Buruk 11 Ringan 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 8 Tinggi 

90 
Table

t 

32 35 
Risiko 
rendah 

PT Pegawai 1 Primi 
4 

Kali 
25 Baik 11 

Tidak 
anemia 

2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 10 9 Tinggi 
90 

Table
t 

33 42 
Risiko 
tinggi 

SMA IRT 0 Primi 
4 

Kali 
21 Buruk 10 Ringan 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 10 6 Tinggi 

< 90 
Table

t 

34 25 
Risiko 
rendah 

PT IRT 2 Multi 
4 

Kali 
28 Baik 12 

Tidak 
anemia 

2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 10 8 Tinggi 
90 

Table
t 

35 35 
Risiko 
rendah 

SMA IRT 2 Multi 
4 

Kali 
29 Baik 12 

Tidak 
anemia 

2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 10 8 Tinggi 
90 

Table
t 

36 35 
Risiko 
rendah 

PT 
W.swast

a 
2 Multi 

4 
Kali 

31 Baik 12 
Tidak 

anemia 
2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 10 10 Tinggi 

90 
Table

t 

37 21 
Risiko 
rendah 

SMA IRT 0 Primi 
5 

Kali 
25 Baik 12 

Tidak 
anemia 

2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 9 5 
Renda

h 

< 90 
Table

t 

38 29 
Risiko 
rendah 

PT IRT 1 Primi 
4 

Kali 
29 Baik 12 

Tidak 
anemia 

2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 10 10 Tinggi 
90 

Table
t 

39 34 
Risiko 
rendah 

SMA 
W.swast

a 
2 Multi 

4 
Kali 

27 Baik 12 
Tidak 

anemia 
2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 10 10 Tinggi 

90 
Table

t 

40 26 
Risiko 
rendah 

SMP IRT 2 Multi 
3 

Kali 
24 Baik 12 

Tidak 
anemia 

2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 10 8 Tinggi 
90 

Table
t 

41 41 
Risiko 
tinggi 

SMP IRT 0 Primi 
3 

Kali 
25 Baik 10 Ringan 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 10 8 Tinggi 

90 
Table

t 

42 40 
Risiko 
tinggi 

SD IRT 3 Multi 
4 

Kali 
28 Baik 10 Ringan 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 10 7 Tinggi 

< 90 
Table

t 

43 45 
Risiko 
tinggi 

SMA 
W.swast

a 
3 Multi 

4 
Kali 

25 Baik 10 Ringan 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 9 9 
Renda

h 

90 
Table

t 

44 26 
Risiko 
rendah 

SMA IRT 0 Primi 
2 

Kali 
24 Baik 12 

Tidak 
anemia 

2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 10 10 Tinggi 
90 

Table
t 

45 17 
Risiko 
tinggi 

SMP IRT 0 Primi 
3 

Kali 
35 Baik 12 

Tidak 
anemia 

2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 10 7 Tinggi 
< 90 
Table

t 

46 27 
Risiko 
rendah 

PT IRT 1 Primi 
3 

Kali 
35 Baik 13 

Tidak 
anemia 

2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 10 10 Tinggi 
90 

Table
t 

47 45 
Risiko 
tinggi 

SMA 
W.swast

a 
3 Multi 

4 
Kali 

27 Baik 12 
Tidak 

anemia 
2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 10 10 Tinggi 

90 
Table

t 

48 26 
Risiko 
rendah 

SMA IRT 1 Primi 
4 

Kali 
26 Baik 12 

Tidak 
anemia 

2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 10 9 Tinggi 
90 

Table
t 

49 32 
Risiko 
rendah 

PT 
W.swast

a 
2 Multi 

3 
Kali 

37 Baik 11 
Tidak 

anemia 
2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 10 6 Tinggi 

< 90 
Table

t 

50 36 
Risiko 
tinggi 

SMA IRT 1 Primi 
3 

Kali 
35 Baik 10 Ringan 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 10 6 Tinggi 

< 90 
Table

t 
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51 26 
Risiko 
rendah 

PT Pegawai 0 Primi 
3 

Kali 
23 Buruk 10 Ringan 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 10 5 Tinggi 

< 90 
Table

t 

52 34 
Risiko 
rendah 

PT Pegawai 1 Primi 
4 

Kali 
27 Baik 12 

Tidak 
anemia 

2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 10 10 Tinggi 
90 

Table
t 

53 42 
Risiko 
tinggi 

SMA IRT 2 Multi 
4 

Kali 
26 Baik 12 

Tidak 
anemia 

2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 10 10 Tinggi 
90 

Table
t 

54 16 
Risiko 
tinggi 

SD IRT 0 Primi 
3 

Kali 
21 Buruk 10 Ringan 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 6 

Renda
h 

< 90 
Table

t 

55 23 
Risiko 
rendah 

SMA 
W.swast

a 
0 Primi 

3 
Kali 

26 Baik 12 
Tidak 

anemia 
2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 10 9 Tinggi 

90 
Table

t 

56 28 
Risiko 
rendah 

SMA IRT 1 Primi 
3 

Kali 
25 Baik 12 

Tidak 
anemia 

2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 10 10 Tinggi 
90 

Table
t 

57 24 
Risiko 
rendah 

PT IRT 0 Primi 
3 

Kali 
25 Baik 12 

Tidak 
anemia 

2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 10 10 Tinggi 
90 

Table
t 

58 28 
Risiko 
rendah 

PT 
W.swast

a 
1 Primi 

4 
Kali 

24 Baik 12 
Tidak 

anemia 
2 2 2 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 9 10 

Renda
h 

90 
Table

t 

59 37 
Risiko 
tinggi 

PT IRT 3 Multi 
4 

Kali 
29 Baik 12 

Tidak 
anemia 

2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 10 9 Tinggi 
90 

Table
t 

60 31 
Risiko 
rendah 

SMP 
W.swast

a 
3 Multi 

4 
Kali 

29 Baik 12 
Tidak 

anemia 
2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 10 10 Tinggi 

90 
Table

t 

61 27 
Risiko 
rendah 

PT Pegawai 0 Primi 
4 

Kali 
26 Baik 12 

Tidak 
anemia 

2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 10 10 Tinggi 
90 

Table
t 

62 35 
Risiko 
rendah 

PT Pegawai 2 Multi 
4 

Kali 
27 Baik 12 

Tidak 
anemia 

2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 10 10 Tinggi 
90 

Table
t 

63 38 
Risiko 
tinggi 

PT Pegawai 2 Multi 
4 

Kali 
27 Baik 12 

Tidak 
anemia 

2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 10 10 Tinggi 
90 

Table
t 
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Hasil Olah Data  

        

Case Processing Summary 

 

Cases 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

Kat.Usia * Kat.Hb 63 100.0% 0 0.0% 63 100.0% 

Pendidikan * Kat.Hb 63 100.0% 0 0.0% 63 100.0% 

Kat.Paritas * Kat.Hb 63 100.0% 0 0.0% 63 100.0% 

ANC * Kat.Hb 63 100.0% 0 0.0% 63 100.0% 

Kat.LILA * Kat.Hb 63 100.0% 0 0.0% 63 100.0% 

Kat.Pengetahuan * Kat.Hb 63 100.0% 0 0.0% 63 100.0% 

Kat.Kepatuhan * Kat.Hb 63 100.0% 0 0.0% 63 100.0% 

 

Hubungan Usia * Anemia 
Crosstab 

 

Kat.Hb 

Total Anemia Tidak anemia 

Kat.Usia Risiko tinggi Count 11 6 17 

% within Kat.Usia 64.7% 35.3% 100.0% 

Risiko rendah Count 14 32 46 

% within Kat.Usia 30.4% 69.6% 100.0% 

Total Count 25 38 63 

% within Kat.Usia 39.7% 60.3% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.091a 1 .014   

Continuity Correctionb 4.743 1 .029   

Likelihood Ratio 6.026 1 .014   

Fisher's Exact Test    .020 .015 

Linear-by-Linear Association 5.994 1 .014   

N of Valid Cases 63     

 

Hubungan pendidikan  *anemia  
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Crosstab 

 

Kat.Hb 

Total Anemia Tidak anemia 

Pendidikan SD Count 3 0 3 

% within Pendidikan 100.0% 0.0% 100.0% 

SMP Count 2 7 9 

% within Pendidikan 22.2% 77.8% 100.0% 

SMA Count 15 12 27 

% within Pendidikan 55.6% 44.4% 100.0% 

PT Count 5 19 24 

% within Pendidikan 20.8% 79.2% 100.0% 

Total Count 25 38 63 

% within Pendidikan 39.7% 60.3% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Pearson Chi-Square 12.111a 3 .007 

Likelihood Ratio 13.440 3 .004 

Linear-by-Linear Association 4.062 1 .044 

N of Valid Cases 63   

 

Hubungan Paritas *anemia  
Crosstab 

 

Kat.Hb 

Total Anemia Tidak anemia 

Kat.Paritas Primi Count 20 19 39 

% within Kat.Paritas 51.3% 48.7% 100.0% 

Multi Count 5 19 24 

% within Kat.Paritas 20.8% 79.2% 100.0% 

Total Count 25 38 63 

% within Kat.Paritas 39.7% 60.3% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.755a 1 .016   

Continuity Correctionb 4.553 1 .033   

Likelihood Ratio 6.031 1 .014   

Fisher's Exact Test    .019 .015 

Linear-by-Linear 

Association 

5.663 1 .017 
  

N of Valid Cases 63     

 

Hubungan Antenatal care (ANC) * Anemia 
Crosstab 

 

Kat.Hb 

Total Anemia Tidak anemia 

ANC < 4 Kali Count 14 10 24 

% within ANC 58.3% 41.7% 100.0% 

> 4 Kali Count 11 28 39 

% within ANC 28.2% 71.8% 100.0% 

Total Count 25 38 63 

% within ANC 39.7% 60.3% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.634a 1 .018   

Continuity Correctionb 4.446 1 .035   

Likelihood Ratio 5.633 1 .018   

Fisher's Exact Test    .033 .018 

Linear-by-Linear Association 5.545 1 .019   

N of Valid Cases 63     
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Hubungan status gizi (LILA) *Anemia  
Crosstab 

 

Kat.Hb 

Total Anemia Tidak anemia 

Kat.LILA Buruk Count 4 0 4 

% within Kat.LILA 100.0% 0.0% 100.0% 

Baik Count 21 38 59 

% within Kat.LILA 35.6% 64.4% 100.0% 

Total Count 25 38 63 

% within Kat.LILA 39.7% 60.3% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 6.492a 1 .011   

Continuity Correctionb 4.080 1 .043   

Likelihood Ratio 7.812 1 .005   

Fisher's Exact Test    .021 .021 

Linear-by-Linear Association 6.389 1 .011   

N of Valid Cases 63     

 

Hubungan Pengetahuan *Anemia  
Crosstab 

 

Kat.Hb 

Total Anemia Tidak anemia 

Kat.Pengetahuan Tinggi Count 16 34 50 

% within Kat.Pengetahuan 32.0% 68.0% 100.0% 

Rendah Count 9 4 13 

% within Kat.Pengetahuan 69.2% 30.8% 100.0% 

Total Count 25 38 63 

% within Kat.Pengetahuan 39.7% 60.3% 100.0% 
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Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 5.975a 1 .015   

Continuity Correctionb 4.521 1 .033   

Likelihood Ratio 5.899 1 .015   

Fisher's Exact Test    .024 .017 

Linear-by-Linear Association 5.880 1 .015   

N of Valid Cases 63     

 
Hubungan Kepatuhan *Anemia 

Crosstab 

 

Kat.Hb 

Total Anemia Tidak anemia 

Kat.Kepatuhan Tinggi Count 7 34 41 

% within Kat.Kepatuhan 17.1% 82.9% 100.0% 

Rendah Count 18 4 22 

% within Kat.Kepatuhan 81.8% 18.2% 100.0% 

Total Count 25 38 63 

% within Kat.Kepatuhan 39.7% 60.3% 100.0% 

 
Chi-Square Tests 

 Value df 

Asymptotic 

Significance (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

Pearson Chi-Square 25.075a 1 .000   

Continuity Correctionb 22.443 1 .000   

Likelihood Ratio 26.295 1 .000   

Fisher's Exact Test    .000 .000 

Linear-by-Linear Association 24.677 1 .000   

N of Valid Cases 63     
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