
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Salah satu indikator upaya kesehatan ibu dikatakan berhasil dapat dilihat 

dari Angka Kematian Ibu (AKI) (Kemenkes RI, 2019). Menurut World Health 

Organization (WHO), di Negara berkembang angka kematian ibu memiliki kaitan 

yang tinggi dengan kejadian anemia dalam kehamilan. Kekurangan zat besi 

merupakan penyebab yang paling umum terjadinya anemia pada kehamilan 

(Permana et al., 2019).  

Anemia defisiensi besi adalah anemia yang disebabkan oleh kurangnya zat 

besi dalam tubuh, sehingga kebutuhan zat besi (Fe) untuk eritropoesis tidak 

cukup. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab timbulnya anemia defisiensi 

besi, antara lain, kurangnya asupan zat besi dan protein dari makanan, adanya 

gangguan absorbsi di usus, perdarahan akut maupun kronis, dan meningkatnya 

kebutuhan zat besi seperti pada wanita hamil, masa pertumbuhan, dan masa 

penyembuhan dari penyakit (Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2020). Pada ibu 

hamil, anemia didefinisikan sebagai suatu kondisi ibu dengan kadar hemoglobin 

dibawah 11 gr% pada trimester I dan III atau kadar hemoglobin <10,5 gr% pada 

trimester II (Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2020). 

Prevalensi anemia pada ibu hamil di dunia tahun 2012 menurut World 

Health Organization (WHO) adalah sebesar 41,8%, sedangkan di Asia sebesar 

48,2% (Torano, 2019). Badan kesehatan dunia (WHO) melaporkan bahwa 

prevalensi ibu hamil yang mengalami defisiensi besi sekitar 35-75% dan semakin 



2 

 

meningkat seiring dengan bertambahnya usia kehamilan. (Dinas Kesehatan 

Provinsi Bali, 2020). Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013 didapatkan jumlah 

ibu hamil yang mengalami anemia sebesar 37,1%. Hasil Riskesdas tahun 2018 

jumlah ibu hamil di Indonesia yang mengalami anemia adalah sebesar 48,9%.  

(Riskesdas, 2018) dapat dilihat bahwa ada peningkatan jumlah ibu hamil yang 

mengalami anemia. 

Program pencegahan anemia pada ibu hamil yang dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia yaitu dengan memberikan suplemen Fe sebanyak 90 tablet 

selama masa kehamilan. Namun banyak ibu hamil yang menolak atau tidak 

mematuhi anjuran ini karena berbagai alasan sehingga prevalensi anemia pada ibu 

hamil masih tinggi (Sivanganam & Weta, 2017).  

Berdasarkan Hasil Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa proporsi ibu hamil 

yang mendapat tablet tambah darah adalah sebesar 73,2% dan 26,8% ibu hamil 

yang tidak mendapat tablet tambah darah. Diantara ibu hamil yang mendapat 

tablet tambah darah sebanyak 61,9% mengkonsumsi tablet tambah darah < 90 hari 

dan 38,1% ibu hamil yang mengkonsumsi tablet tambah darah selama ≥ 90 hari 

(Riskesdas, 2018). Cakupan pemberian tablet tambah darah sebanyak 90 tablet 

pada ibu hamil di provinsi Bali  sudah mencapai 95,8% dan terendah terdapat di 

Kabupaten Gianyar yaitu 83,8% (Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2019). Cakupan 

pemberian tablet tambah darah di UPT Kesmas Gianyar I pada tahun 2019 

sebanyak 87,1% (Dinas Kesehatan Kabupaten Gianyar, 2020). Cakupan 

pemberian tablet tambah darah di UPT Kesmas Gianyar I ini masih dibawah 

target renstra tahun 2018 yaitu sebesar 95% (Kemenkes RI, 2019). 
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Menurut Azis, Supardi & Herman, 2005, dampak yang dapat terjadi jika 

ibu hamil tidak mau atau tidak patuh mengkonsumsi tablet besi dengan dosis yang 

tepat dapat menyebabkan terjadinya anemia atau anemia tidak tertangani (Studi et 

al., 2015). Anemia dalam kehamilan dapat memberi pengaruh buruk bagi ibu 

seperti abortus, kematian mudigah bagi hasil konsepsi, kematian perinatal, bayi 

lahir prematur, cacat bawaan, dan cadangan besi kurang, sehingga meningkatkan 

mortalitas dan morbiditas ibu dan janin (Sivanganam & Weta, 2017). Selain itu 

kematian maternal secara tidak langsung dapat disebabkan oleh anemia. Ibu 

dengan anemia beresiko untuk mengalami perdarahan post partum dan melahirkan 

bayi prematur atau bayi dengan berat lahir rendah (Erwin, Machmud, & Utama, 

2018). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wiwit Hidayah dan Tri 

Anasari tentang Hubungan Kepatuhan Ibu Hamil Mengkonsumsi Tablet Fe 

dengan Kejadian Anemia di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten 

Banyumas menununjukkan bahwa 62,5% ibu tidak patuh mengkonsumsi tablet Fe 

dan 37,5% ibu patuh dalam mengkonsumsi tablet Fe. Ibu yang tidak mengalami 

anemia dan patuh mengkonsumsi tablet Fe sebesar 64,3% sedangkan yang tidak 

patuh sebesar 35,7%. Dari hasil penelitian tersebut juga ditemukan semakin baik 

kepatuhan ibu dalam mengkonsumsi tablet Fe maka semakin rendah resiko ibu 

mengalami anemia (Hidayah & Anasari, 2012). 

Kepatuhan mengacu kepada situasi ketika perilaku seorang individu 

sepadan dengan tindakan yang dianjurkan atau nasehat yang diusulkan oleh 

seorang praktisi kesehatan (Permana et al., 2019). Kepatuhan mengkonsumsi 

tablet zat besi di ukur dari ketepatan jumlah tablet yang dikonsumsi, ketepatan 
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cara mengkonsumsi tablet zat besi, dan frekuensi konsumsi perhari (Wulandini & 

Triska, 2020). 

 Menurut (Erwin, Machmud, & Utama, 2013) ibu hamil yang memiliki 

pengetahuan baik lebih patuh dalam mengkonsumsi tablet besi dibandingkan 

dengan yang memiliki pengetahuan kurang. Pengetahuan ibu akan pentingnya 

tablet Fe yang baik selama hamil akan mendorong ibu untuk mempunyai pola 

konsumsi tablet Fe yang baik selama hamil (Yunita, Supiyati, & Isdiana, 2018). 

Menurut penelitian (Kenang, Maramis, & Wowor, 2018) di Puskesmas Sawang 

Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, ibu hamil yang memiliki motivasi rendah 

kurang patuh didalam mengkonsumsi tablet besi (Fe) dibandingkan dengan ibu 

hamil yang memiliki motivasi tinggi. Motivasi yang kuat dari ibu untuk 

memberikan gizi terbaik bagi janinnya akan membuat ibu mempunyai pola 

konsumsi tablet zat besi (Fe) yang baik (Yunita et al., 2018). Dukungan keluarga 

mempunyai peranan penting dalam mendukung ibu untuk mengkonsumsi tablet 

zat besi secara rutin, dalam penelitian (Yunita et al., 2018) ditemukan bahwa 

sebagian besar ibu hamil yang memiliki dukungan keluarga kurang, tidak 

mengkonsumsi zat besi. Informasi mengenai tablet zat besi didapat ibu hamil jika 

melakukan kunjungan antenatal care, ditemukan ada pengaruh kunjungan 

antenatal care terhadap kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet zat besi dimana 

ibu hamil yang kurang melakukan kunjungan antenatal care tidak mengkonsumsi 

tablet zat besi. Apabila ibu semakin sering melakukan kunjungan ANC 

diharapkan ibu semakin patuh dalam mengkonsumsi tablet zat besi (Fe) (Yunita et 

al., 2018). 
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Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sinthu Sivanganam dan 

Wayan Weta tentang Gambaran Tingkat Kepatuhan Ibu Hamil Mengkonsumsi 

Tablet Besi di Wilayah Kerja Puskesmas Sidemen tahun 2015 didapatkan hasil 

sebanyak 36% ibu hamil dikategorikan patuh dalam mengkonsumsi tablet besi, 

sedangkan sebanyak 64% dikategorikan tidak patuh. Hal tersebut dapat 

disebabkan oleh kurangnya informasi tentang tablet Fe yang diberikan oleh 

petugas kesehatan. Selain itu efek samping yang kurang nyaman dirasakan oleh 

ibu ketika mengkonsumsi tablet Fe, seperti mual, muntah, dan nyeri ulu hati juga 

menjadi alasan ibu hamil tidak patuh dalam mengkonsumsi tablet zat besi. 

(Sivanganam & Weta, 2017). 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sri Hartati dan Titik Agustini di 

UPTD Puskesmas Bantur tahun 2013, ditemukan kepatuhan mengkonsumsi Fe 

bertambah baik seiring dengan bertambahnya umur (Hartatik & Agustini, 2013). 

Tingkat pendidikan berhubungan dengan kemampuan subjek memahami 

informasi tentang kesehatan yang diperoleh. Semakin baik tingkat pendidikan 

seseorang, maka informasi kesehatan akan diterima lebih baik (Indri O, Endah W, 

& Amareta, 2019). Semakin baik pekerjaan ibu maka akan semakin patuh pula ibu 

untuk mengkonsumsi Fe (Hartatik & Agustini, 2013). Pada penelitian Sophia 

Sarah dan Irianto di Puskesmas Pejeruk Tahun 2017 ditemukan bahwa semakin 

banyak jumlah gravida, semakin ibu hamil tidak patuh mengkonsumsi tablet Fe 

(Sarah & Irianto, 2018) 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada tanggal 20 

Januari sampai dengan 21 Januari 2021 di UPT Kesmas Gianyar I didapatkan 

jumlah ibu hamil di wilayah di UPT Kesmas Gianyar I per Desember 2020 adalah 
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sebanyak 445 orang, dengan cakupan tablet zat besi di wilayah kerja UPT Kesmas 

Gianyar I tahun 2020 yaitu sebesar 87,94%. Dari hasil wawancara terhadap 10 ibu 

hamil diperoleh 6 orang tidak mengkonsumsi tablet zat besi dengan teratur dan 4 

orang mengkonsumsi tablet zat besi setiap hari. Alasan ibu hamil tidak 

mengkonsumsi tablet zat besi adalah kurangnya pengetahuan ibu serta efek 

samping seperti mual yang dirasakan oleh ibu.  

Sehubungan dengan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Gambaran Tingkat Kepatuhan Ibu Hamil dalam 

Mengkonsumsi Tablet Zat Besi di Wilayah Kerja UPT Kesmas Gianyar I Tahun 

2021”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimanakah gambaran tingkat kepatuhan ibu hamil dalam 

mengkonsumsi tablet zat besi di wilayah kerja UPT Kesmas Gianyar I tahun 

2021? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan umum 

Untuk mengetahui gambaran tingkat kepatuhan ibu hamil dalam 

mengkonsumsi tablet zat besi di wilayah kerja UPT Kesmas Gianyar I tahun 

2021. 

2. Tujuan khusus 

a. Mengidentifikasi tingkat kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet zat 

besi di wilayah kerja UPT Kesmas Gianyar I. 
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b. Mengidentifikasi tingkat kepatuhan berdasarkan umur, pendidikan, pekerjaan, 

dan paritas. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang keperawatan maternitas 

khususnya tentang kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet zat besi. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tambahan 

tentang tingkat kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet zat besi. 

b. Bagi tenaga kesehatan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu tolak 

ukur untuk melihat tingkat kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet zat 

besi. 

c. Bagi peneliti 

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan, khususnya dalam meneliti 

tentang tingkat kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet zat besi di 

wilayah kerja UPT Kesmas Gianyar I tahun 2021. 


