
Pendahuluan 

Hasil Survei Demografi dan Kependudukan Indonesia (SDKI)[4], terdapat kenaikan Angka 

Kematian Ibu (AKI) yang cukup drastis dari 228 per 100 ribu kelahiran menjadi 359 per 100 ribu 

kelahiran. Angka Kematian Ibu (AKI) yang sangat tinggi artinya Indonesia berada di posisi terbawah 

dibandingkan negara-negara lainnya seperti Timor Leste, Myanmar, Bangladesh dan Kamboja. 

Indonesia kini telah berpredikat terbelakang di Asia dalam melindungi kesehatan Ibu. Salah satu 

masalah kesehatan ibu yang sering terjadi di dunia adalah masalah kekurangan gizi. Di Indonesia sendiri 

masalah kekurangan gizi merupakan masalah besar yang berdampak negatif.  

Masalah kekurangan gizi muncul karena pola makan yang tidak seimbang. Kekurangan gizi 

terjadi akibat asupan beberapa zat gizi di bawah kebutuhan [7]. Salah satu masalah kekurangan gizi yang 

sampai sekarang belum tuntas penyelesaiannya adalah anemia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

angka kematian ibu adalah 70% untuk ibu – ibu yang anemia dan 19,7% untuk ibu – ibu yang tidak 

anemia. Kematian ibu 15 - 20% secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan anemia. 

Anemia pada kehamilan juga berhubungan dengan meningkatnya kesakitan ibu [12]. 

Masalah anemia merupakan masalah kesehatan yang dihadapi oleh para wanita Indonesia 

sebagai akibat kekurangan zat besi [14]. Menurut WHO kejadian anemia kehamilan secara global adalah 

51%, sedangkan anemia pada wanita secara keseluruhan adalah 35% [1]. Prevalensi anemia gizi besi 

kehamilan di Indonesia tahun 2008 yaitu sekitar 24,5% [6] . Masalah gizi dan pangan merupakan 

masalah yang mendasar karena secara langsung menentukan kualitas sumber daya manusia serta 

meningkatkan derajat kesehatan.  

Masalah anemia gizi besi merupakan salah satu dari empat masalah gizi utama di Indonesia. 

Pada wanita hamil, anemia dapat meningkatkan prevalensi kematian dan kesakitan ibu dan bayinya [11] 

. Anemia gizi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu kurangnya jumlah zat besi dalam 

makanan, rendahnya penyerapan zat besi, meningkatnya kebutuhan, kekurangan darah, pola makan 

tidak baik, status soasial ekonomi,penyakit infeksi, pengetahuan yang rendah tentang zat besi dan 

terdapat zat penghambat penyerapan zat besi dalam makanan. 

Pola makan seimbang terdiri dari berbagai makanan dalam jumlah dan proporsi yang sesuai 

untuk memenuhi kebutuhan gizi seseorang. Pola makan yang tidak seimbang akan menyebabkan 

ketidakseimbangan zat gizi yang masuk kedalam tubuh dan dapat menyebabkan terjadinya kekurangan 

gizi atau sebaliknya pola konsumsi yang tidak seimbang juga mengakibatkan zat gizi tertentu berlebih 

dan menyebabkan terjadinya gizi lebih[16]. Kekurangan asupan gizi pada ibu hamil selama kehamilan 

selain berdampak pada berat bayi lahir juga akan berdampak pada ibu hamil yaitu akan menyebabkan 

anemia pada ibu hamil.  



Upaya pencegahan dan penanggulangan anemia dapat dilakukan dengan pemberian tablet 

tambah darah (TTD) yang mengandung besi-asam folat, disamping asupan gizi yang cukup, meskipun 

program pemberian TTD sudah dilaksanakan tetapi kejadian anemia ibu hamil masih tinggi. Hal ini 

dipengaruhi oleh kepatuhan dalam mengkonsumsi tablet besi[7]. Jumlah tablet zat besi yang dikonsumsi 

ibu hamil adalah minimal 90 tablet selama kehamilan. Kebutuhan zat besi ibu selama kehamilan adalah 

800 mg besi diantaranya 300 mg untuk janin plasenta dan 500 mg untuk pertambahan eritrosit ibu, 

untuk itulah ibu hamil membutuhkan 2 - 3 mg zat besi setiap hari selama kehamilannya[9]. Banyak 

wanita Indonesia tidak mempedulikan ataupun kurang memahami aspek kekurangan zat besi terhadap 

tingkat kecerdasannya [3]. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas kesehatan di Puskesmas Getasan berkaitan 

dengan masalah anemia gizi besi pada ibu hamil, ditemukan bahwa ditahun 2017 jumlah ibu hamil yang 

menderita anemia tergolong tinggi karena beberapa faktor diantaranya faktor sosial, kepatuhan 

mengkonsumsi tablet tambah darah (TTD) dan pola makan. Masalah anemia yang terjadi di wilayah 

kerja puskesmas Getasan belum ada yang melakukan penelitian lebih lanjut terkait faktor pola makan. 

Oleh karena itu, saya sebagai mahasiswa ilmu gizi ingin melakukan penelitian terkait pola makan 

dengan menganalisa lebih lanjut tentang  pola makan ibu hamil penderita anemia gizi besi di wilayah 

kerja Puskesmas Getasan, Kabupaten Semarang. 

Metode 

Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analisis 

yang dilakukan pada bulan September - Oktober 2017. 

Partisipan Penelitian/Sumber data 

Partisipan dalam penelitian ini adalah ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Getasan, 

Kabupaten Semarang yang dipilih berdasarkan kriteria inklusi yaitu usia kehamilan trimester 

II dan III, memiliki kadar Hemoglobin 8 - 11 mg/dl dan bersedia menjadi responden. 

Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan yaitu data identitas berupa nama,usia, jumlah kadar Hemoglobin (8 - 

11 mg/dl) dilakukan dengan wawancara, data pola makan yang akan diambil menggunakan 

Food Frequency Questionnaire. 

 



Analisa Data 

Pengolahan data dan analisis dilakukan dengan menggunakan program  Microsof Excel 

Windows 10. Data frekuensi makanan diolah secara manual menggunakan Microsoft Excel 

Windows 10. 

Hasil 

Karakteristik Partisipan 

Hasil karakteristik partisipan yaitu usia ibu hamil yang dikategorikan menjadi kategori 

remaja, dewasa awal, dewasa dan dewasa lanjut serta usia kehamilan yang telah dikategorikan 

menjadi usia trimester II dan trimester III dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Kategori Usia Ibu Hamil  Yang Mengalami Anemia Gizi Besi 

Kategori Jumlah 

  

  

Remaja 5 

Dewasa Awal 7 

Dewasa 21 

Dewasa Lanjut 2 

Total 35 

 

Tabel 1 menunjukkan kelompok usia setiap ibu hamil yang menderita anemia gizi besi. 

Jumlah keseluruhan ibu hamil yang mengalami anemia gizi besi dan mau menjadi partisipan 

dalam penelitian ini yaitu 35 orang. Ibu hamil yang menjadi responden berasal dari beberapa  

dusun yang berada di wilayah kerja Puskesmas Getasan. Kategori usia dari setiap ibu hamil 

yaitu kategori remaja dengan rentang usia 15 - 17 tahun berjumlah 5 orang, kategori dewasa 

awal dengan rentang usia 18 - 20 tahun berjumlah 7 orang, kategori dewasa dengan rentang 

usia 21 - 35 tahun berjumlah 21 orang dan kategori dewasa lanjut  dengan rentang usia 36 - 45 

tahun berjumlah 2 orang. 



Tabel 2. Kategori Usia Kehamilan Ibu Hamil Yang Mengalami Anemia Gizi 

Besi 

Usia Kehamilan Jumlah 

  

  

Trimester II 5 

Trimester III 30 

Total 35 

 

  

Tabel 2 menunjukkan data usia kehamilan yang dikategorikan dalam usia trimester II (4 - 6 

bulan)  dan trimester III (7 - 9 bulan). 

Kadar Hemoglobin 

 

Tabel 2. Status Anemia dan Kadar Hemoglobin Ibu Hamil Yang 

Mengalami Anemia Gizi Besi 

Sumber : WHO,2011 

Tabel 2 menunjukkan status hemoglobin ibu hamil yang menderita anemia gizi besi. 

Kadar hemoglobin ibu hamil yang anemia dikategorikan menjadi tiga bagian yaitu anemia 

ringan dengan kadar hemoglobin 10.0 - 10.9 mg/dl, anemia sedang dengan kadar hemoglobin 

7.0 - 9.9 mg/dl dan anemia berat dengan kadar hemoglobin < 7.0 mg/dl. Pada tabel 2 kadar 

hemoglobin ibu hamil yang menderita anemia dengan status ringan berjumlah 24 orang, 

sedangkan ibu hamil yang menderita anemia dengan status sedang berjumlah 10 orang dan ibu 

hamil yang menderita anemia dengan status berat berjumlah 1 orang.  

 

Status Anemia Kadar Hb (mg/dl) Jumlah 

Ringan 10.0 – 10.9 24 

Sedang 7.0 – 9.9 10 

Berat < 7.0 

Total 

1 

35 



Pola Makan Dengan Status Hemoglobin (Hb) 

Tabel 3. Frekuensi Pola Makan dengan Status Hb Ibu Hamil Yang Mengalami Anemia 

Gizi Besi 

Kategori Frekuensi Konsumsi Status Hb Total 

Ringan 

(n) 

Sedang 

(n) 

Berat 

(n) 

     

 

Sumber Heme 

    

Kadang 8 1 0 9 

Jarang 6 3 1 10 

Biasa 8 6 0 14 

Sering 2 0 0 2 

Sumber Non Heme     

Kadang 4 3 0 7 

Jarang 4 3 1 8 

Biasa 12 2 0 14 

Sering 4 3 0 7 

Sumber Peningkat Zat Besi     

Kadang 7 5 0 12 

Jarang 6 1 0 7 

Biasa 10 4 1 15 

Sumber Penghambat Zat Besi     

Sering 10 1 0 11 

Sangat Sering 14 9 0 23 

 

Sumber : Data Pribadi, 2017 



Tabel 4 menunjukkan data pola makan ibu hamil yang menderita anemia gizi besi. Data 

pola makan ibu hamil yang menderita anemia gizi besi digolongkan dalam empat jenis sumber 

bahan makanan yaitu makanan sumber heme, makanan sumber non heme, sumber makanan 

peningkat absorpsi zat besi,dan sumber makanan penghambat absorpsi zat besi. Data pola 

makan ibu hamil yang menderita anemia gizi besi diperoleh dengan melihat frekuensi makan 

satu bulan terakhir. Adapun pola makan ibu hamil yang menderita anemia gizi besi 

digolongkan dalam 5 kategori yaitu kategori kadang-kadang dengan frekuensi 1 - 2x/bulan, 

kategori jarang dengan frekuensi 1 - 2/minggu, kategori biasa dengan frekuensi 3 - 6x/minggu, 

kategori sering dengan frekuensi 1x/hari dan kategori sangat sering dengan frekuensi  >  1/hari.  

Pembahasan 

Karakteristik Partisipan di Wilayah Kerja Puskesmas Getasan Tahun 2017 

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar ibu hamil yang menderita anemia gizi besi 

dengan kategori usia antara 21 - 35 tahun berjumlah 21 orang. Kategori usia 21 - 35 tahun 

merupakan kategori usia dewasa dan termasuk usia reproduksi sehat. 

Usia kehamilan yang ideal adalah usia pada kelompok usia 20 -  35 dan pada umur 

tersebut sebenarnya resiko komplikasi kehamilan berkurang dan memiliki reproduksi yang 

sehat. Sedangkan usia kehamilan < 20 tahun beresiko terhadap anemia karena pada usia 

tersebut perkembangan biologis yaitu reproduksi belum siap[10]. Kehamilan pada kelompok 

usia diatas 35 tahun merupakan kehamilan beresiko tinggi dan rentan terkena anemia. Pada 

usia tersebut daya tahan tubuh mulai menurun dan mudah terkena berbagai infeksi selama masa 

kehamilan. Selain usia ibu hamil, diperoleh juga data usia kehamilan. Usia kehamilan ibu hamil 

yang menderita anemia gizi besi terbagi dalam dua kategori usia yaitu usia trimester II dan III, 

trimester II berusia 4 - 6 bulan dan trimester III berusia 7 - 9 bulan. 

Kadar Hemoglobin Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Getasan Tahun 2017 

Dalam penelitian ini diperoleh data kadar hemoglobin ibu hamil yang telah 

dikategorikan berdasarkan status anemia yaitu status anemia ringan dengan kadar Hb sebesar 

10.0 – 10.9 mg/dl, anemia sedang dengan kadar Hb sebesar 7.0 – 9.9 mg/dl dan anemia berat 

dengan kadar Hb < 7.0 mg/dl [16]. Jumlah ibu hamil dengan status anemia ringan adalah 24 

orang, anemia sedang 10 orang, dan anemia berat 1 orang. Data Hb ibu hamil diperoleh dengan 

melihat buku kunjungan pemeriksaan ibu hamil setiap bulan. Dengan melihat kadar Hb ibu 



hamil di wilayah kerja Puskesmas Getasan sebagian besar kekurangan zat besi disebabkan oleh 

kurangnya konsumsi makanan sumber zat besi.  

Pola Makan dan Status Hemoglobin Ibu Hamil di Wilayah Kerja Puskesmas Getasan Tahun 2017 

Berdasarkan hasil pengambilan data frekuensi makanan ibu hamil yang menderita 

anemia gizi besi, diperoleh data pola makan yang dikategorikan  dalam lima kategori yaitu 

makanan sumber heme, sumber non heme, sumber peningkat absorpsi zat besi dan sumber 

penghambat absorpsi zat besi. Pola makan ibu hamil jika dilihat dari frekuensi konsumsi 

makanan sumber heme dan status anemia  gizi besi, sebagian besar ibu hamil (14 orang) biasa 

mengonsumsi makanan sumber heme dan sangat sedikit (2 orang) ibu hamil yang sering 

mengonsumsi makanan sumber heme 

Pola makan ibu hamil jika dilihat dari frekuensi konsumsi makanan sumber non heme 

dan status anemia gizi besi, sebagian besar ibu hamil (14 orang) biasa mengonsumsi makanan 

sumber non heme dan hanya 4 orang ibu hamil yang sering mengonsumsi makanan sumber 

non heme. Jika dilihat pola makan makanan sumber heme dan non heme diperoleh hasil yang 

sama yaitu ibu hamil lebih biasa mengonsumsi makanan sumber heme dan non heme. Jumlah 

zat besi dari makanan sumber non heme relatif lebih tinggi dibandingkan dengan zat besi heme. 

Meskipun makanan sumber  non heme lebih tinggi zat besi, namun hanya sedikit yang  bisa 

diserap dengan baik oleh usus[2]. 

Pola makan ibu hamil berdasarkan makanan sumber peningkat absorpsi zat besi 

menujukkan jumlah yang sedikit jika dibandingkan dengan konsumsi makanan sumber heme 

dan non heme. Jumlah ibu hamil yang biasa mengonsumsi makanan sumber peningkat absorpsi 

zat besi adalah 15 orang dan tidak ada satupun ibu hamil yang sering mengonsumsi makanan 

sumber peningkat absorpsi. Menurut Gibney (2008), bahan makanan kelompok peningkat 

absorpsi zata besi adalah bahan makanan yang mempunyai fungsi sebagai bahan makanan yang 

akan memperbesar absorpsi zat besi dari dalam makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Pola 

konsumsi yang biasa pada ibu hamil dikarenakan musim buah yang musiman. 

Dalam penelitian ini, selain melihat pola makan ibu hamil yang dilihat dari frekuensi 

konsumsi makanan yang meningkatkan absorpsi zat besi, terdapat juga makanan yang 

menghambat absorpsi zat besi dalam tubuh ibu hamil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

ibu hamil sangat sering mengonsumsi makanan sumber penghambat absorpsi (kopi, teh dan 

cokelat). Frekuensi sangat sering yang dimaksudkan disini bermakna negatif karena makin 



jarang zat penghambat yang dikonsumsi dan zat pelancarnya makin banyak maka akan bernilai 

positif untuk penyerapan zat besi.  

Hasil penelitian juga menunjukkan sebagian besar ibu hamil yang menderita anemia 

gizi besi mengonsumsi teh setiap hari, bahkan ada ibu hamil yang jadikan teh sebagai air putih. 

Padahal seperti kita ketahui bahwa tanin yang terdapat dalam teh merupakan penghambat 

paling paten dari semua inhibitor yang ada. Tanin yang merupakan polifenol yang terdapat di 

dalam teh, kopi dan cokelat juga menghambat absorpsi zat besi dengan cara mengikatnya. 

Tanin berikatan dengan zat besi yang terdapat dalam makanan sehingga membentuk komponen 

yang tidak dapat diserap oleh tubuh[14]. 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian  yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa diantara 

kategori frekuensi konsumsi makanan sumber heme, non heme, peningkat absorpsi zat besi 

dan penghambat absorpsi zat bes. Frekuensi konsumsi makanan sumber penghambat absorpsi 

merupakan hal yang menjadikan ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas getasan menderita 

anemia gizi besi dikarenakan sangat sering mengonsumsi makanan sumber penghambat zat 

besi seperti teh,kopi dan cokelat. 

Adapun saran yang dapat mahasiswi peneliti berikan untuk peneliti selanjutnya adalah 

agar dapat menganalisis lebih lagi terkait asupan makan ibu hamil berdasarkan faktor-faktor 

lain yang belum diteliti dalam penelitian ini serta mencari hubungan terkait faktor-faktor yang 

mengakibatkan terjadinya anemia gizi besi pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Getasan, 

Kabupaten Semarang. 

Selain saran untuk peneliti selanjutnya, diharapkan ibu hamil yang berada di wilayah 

kerja Puskesmas Getasan lebih lagi memperhatikan dan mengenali jenis-jenis makanan yang 

dapat meningkatkan dan menghambat absorpsi zat besi dalam tubuh, sehingga tidak ada lagi 

peningkatan kasus anemia gizi besi pada ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Getasan. 
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