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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Upaya kenaikan derajat kesehatan ibu dan bayi ialah salah satu 

wujud investasi dimasa depan. Keberhasilan upaya Kesehatan ibu dan 

bayi, bisa dilihat dari indicator Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka 

Kematian Bayi (AKB). Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) serta 

Angka Kematian Bayi (AKB) dikala kehamilan serta persalinan 

(UNICEF, 2019). 

Menurut Word Health Organization (WHO) Angka Kematian 

Ibu (AKI) diakibatkan oleh komplikasi sepanjang serta sesudah 

kehamilan dan persalinan. Komplikasi utama yang menimbulkan 

hampir 75% dari seluruh kematian ibu ialah perdarahan, perdangan 

(infeksi), tekanan darah tinggi selama kehamilan (pre eklamsi serta 

eklamsi). Komplikasi dari persalinan aborsi yang tidak aman serta 

sisanya diakibatkan oleh keadaan kronis ialah penyakit jantung serta 

diabetes (WHO 2019). 

Menurut Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 

pada tahun 2018-2019 Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia ada 

penyusutan dari 4.226 menjadi 4.221 kematian ibu. Kematian ibu di 

Indonesia secara universal (umum) diakibatkan oleh berbagai factor 

antara lain: perdarahan (1.280 kasus), hipertensi dalam kehamilan 
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(1.066 kasus), infeksi (207 kasus) (Survey Demografi dan Kesehatan 

Indonesia, 2019) 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Jawa Tengah tahun 

2019 terjadi penyusutan kematian ibu selama periode 2015-2019 dari 

111.16 menjadi 76,9 per 100.000 kelahiran hidup. Penyebab terjadinya 

kematian ibu di Provinsi Jawa Tengah  yakni 64,18 % pada waktu nifas, 

25,72 % pada waktu hamil, serta10,10 % pada waktu persalinan (Profil 

Kesehatan Jawa Tengah, 2019). 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Wonosobo Angka 

Kematian Ibu (AKI) tahun 2020 terjadi penurunan dari 126,8 per 

100.000 kelahiran hidup menjadi 120,5 per 100.000 kelahiran hidup 

dengan 15 kasus. Berdasarkan hasil kajian penyebab kematian ibu 

karena penyebab langsung yaitu pre eklamsi atau eklamsi 6 kasus (40%), 

perdarahan 1 kasus (6,67%), emboli air ketuban 1 kasus (6,67%). 

Sedangkan kematian dengan sebab tidak langsung yaitu Covid 19 ada 4 

kasus (26,67%), Cardio Respiratory Arrest 1 kasus (6,67%), SLE Lupus 

1 kasus (6,67%), dan gagal nafas post convulsi post SC, probable 1 kasus 

(6,67%) (Dinas Kesehatan Wonosobo 2019). 

Angka Kematian Ibu (AKI) disebabkan oleh beberapa faktor, 

secara umum diakibatkan karena perdarahan (1.280 kasus), hipertensi 

dalam kehamilan (1.066 kasus), infeksi (207 kasus) (SDKI, 2019). Salah 

satu penyebab kematian ibu adalah perdarahan saat persalinan. 

Perdarahan merupakan penyebab kematian ibu yang menduduki posisi 
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pertama. Perdarahan dapat disebabkan karena terjadinya laserasi jalan 

lahir, retensio plasenta, dan atonia uteri. Penyebab perdarahan 

postpartum paling banyak dan memberikan sumbangan terbesar pada 

angka kematian ibu adalah atonia uteri. Penyebab atonia uteri sangat 

kompleks, baik faktor langsung maupun tidak langsung, salah satunya 

yaitu anemia pada kehamilan (Prawiroharjo, 2014). 

Anemia merupakan penurunan jumlah sel darah merah atau 

penurunan konsentrasi hemoglobin (Hb) di dalam sirkulasi darah. Kadar 

Hb (hemoglobin) ≤12 gr% bagi perempuan tidak hamil dan kadar Hb 

(hemoglobin) <11 gr% bagi perempuan hamil. Menurut Zahidatul & 

Mahmudiono (2017) dampak anemia bagi ibu hamil yaitu dapat 

mengakibatkan perdarahan, abortus, partus lama, infeksi. Dampak untuk 

janin yaitu asfiksia, BBLR, bayi lahir premature, bayi lahir dengan 

anemia.  

Upaya pemeliharaan kesehatan pada masa kehamilan wajib di 

mulai sejak janin masih dalam kandungan dengan tingkatkan nutrisi 

serta konsumsi gizi selama kehamilan. Status gizi selama kehamilan bisa 

dipengaruhi perkembangan janin yang sedang di kandung. Evaluasi 

status gizi ibu hamil salah satunya bisa dilakukan melalui pengukuran 

kadar Hb, dengan diketahui kadar Hb bisa mendiagnosis terjadinya 

anemia (Fajrin 2020). 

Saat kehamilan volume darah mengalami kenaikan darah yang 

disebut hiperemia (hipervolumia). Keadaan ini menimbulkan 
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pengenceran darah karena pertambahan sel darah tidak seimbang dengan 

pertambahan plasma darah secara fisiologi. Pengenceran darah 

(hemodilusi) pada ibu hamil sering terjadi dengan kenaikan volume 

plasma 30-40%, kenaikan sel darah 18-30% serta hemoglobin 19% 

(Muaslimah, Suherni, & Widyastuti 2019). 

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 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.  

Penyebab anemia pada ibu hamil salah satunya adalah 

ketidakpatuhan mengkonsumsi tablet Fe, hal ini diakibatkan karena 

factor pengetahuan, tingkat pendidikan, pemeriksaan ANC yang tidak 

rutin. Pencegahan kekurangan zat besi bisa dilakukan dengan cara 

makan-makanan yang banyak mengandung zat besi antara lain: telur 

(kuning telur), ikan, legum (kacang polong dan kacang-kacangan), 

daging (hati adalah sumber tertinggi), ungags, kismis, roti gandum 

(Proverawati,2021). 
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Kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe adalah hal yang perlu 

diperhatikan bagi ibu hamil. Meskipun sudah banyak laporan bahwa 

cakupan ibu hamil yang mendapatkan tablet Fe dengan baik, tetapi jika 

tidak dikonsumsi oleh ibu hamil, maka efek yang diinginkan tidak akan 

tercapai. Secara umum derajat kesehatan yang diharapkan akan 

terlambat peningkatannya. Dari penelitian Astuti (2017) ibu hamil yang 

patuh mengkonsumsi tablet Fe bisa diukur dari ketepatan jumlah tablet 

yang dikonsumsi, ketepatan cara mengkonsumsi tablet zat besi, serta 

frekuensi mengkonsumsi/hari. 

Ketidakpatuhan pada ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet Fe 

bisa mencerminkan seberapa besar ibu hamil akan mengalami anemia. 

Pemberian informasi pada ibu hamil tentang anemia sangat diperlukan. 

Apabila pengetahuan ibu hamil meningkat, maka akan mempengaruhi 

kehamilannya, karena pengetahuan tentang anemia sangat penting 

sehingga ibu hamil patuh mengkonsumsi tablet Fe (Pratiwi & Safitri 

2021). Dilanjutkan dengan penelitian Mandariska (2014) dengan hasil 

uji statistic nilai korelasi Chi Square yaitu sig 0,035, bahwa ada 

hubungan antara kepatuhan meminum tablet Fe terhadap kejadian 

anemia pada ibu hamil trimester III di Puskesmas Kalikajar I Wonosobo 

tahun 2014. 

Berdasarkan data Puskesmas Kaliwiro pada tahun 2020 jumlah 

ibu hamil sebanyak 610, dari data yang didapatkan ibu hamil yang 

diperiksa Hb pada trimester I dan trimester III sebanyak 470 ibu hamil 
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(77,05%). Hasil dari pemeriksaan Hb, ibu hamil yang mengalami 

anemia sebanyak 62 orang (13,19%). Cakupan tablet Fe yang 

didapatkan ibu hamil pada tahun 2020 sebanyak 88,49% (Profil 

Puskesmas Kaliwio, 2020). 

Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada tanggal 20 

September 2021 dan informasi dari petugas Kesehatan Puskesmas 

Kaliwiro diperoleh data sasaran jumlah ibu hamil dari bulan Januari-

September 2021 adalah 790 ibu hamil, dari data tersebut didapatkan 110 

(13,9%) ibu hamil mengalami anemia dan 680 ibu hamil (86,07%) tidak 

mengalami anemia. Hasil wawancara ibu hamil yang memeriksakan 

kehamilannya di Puskesmas Kaliwiro terdapat 3 (60%) responden 

mengalami anemia dan tidak patuh mengkonsumsi tablet Fe secara rutin 

dengan alasan mual dan lupa. Dan terdapat 2 (40%) responden 

mengalami anemia tetapi rajin mengkonsumsi tablet Fe. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, mendorong peneliti 

untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Hubungan 

Kepatuhan Ibu Hamil Mengkonsumsi Tablet Fe dengan Kejadian 

Anemia di Puskesmas Kaliwiro Tahun 2021”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraian dapat diidentifikasi 

masalah pokok adalah “Adakah Hubungan Kepatuhan Ibu Hamil 

Mengkonsumsi Tablet Fe dengan Kejadian Anemia?”  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan kepatuhan ibu 

hamil mengkonsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia di Puskesmas 

Kaliwiro 

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet Fe di 

Puskesmas Kaliwiro 

b. Untuk mengetahui gambaran kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet 

Fe di Puskesmas Kaliwiro 

c. Untuk mengetahui hubungan kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet 

Fe dengan kejadian anemia di Puskesmas Kaliwiro 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Manfaat dalam penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan, 

informasi tentang hubungan kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet 

Fe dengan kejadian anemia. 
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2. Praktis 

a. Bagi responden 

Menambah pengetahuan responden untuk mengkonsumsi tablet Fe 

secara rutin dan untuk mempersiapkan diri baik secara fisik maupun 

psikis. 

b. Bagi Tenaga Kesehatan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan acuan bagi 

bidan di Puskesmas Kaliwiro untuk memberikan edukasi terhadap ibu 

hamil tentang manfaat tablet Fe. 

c. Bagi peneliti 

Meningkatkan pengetahuan bagi peneliti untuk mengetahui lebih dalam 

hubungan kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet Fe dengan 

kejadian anemia. 

d. Bagi peneliti lain 

Diharapkan penelitiannya ini dapat menambah wawasan dan 

pengalaman  bagi  peneliti  selanjutnya  dalam  meningkatkan 

kemampuan menganalisis sebuah kebijakan secara alam.  

  


