
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tablet Zat Besi 

1. Pengertian 

Tablet zat besi atau dapat disebut juga dengan tablet tambah darah adalah 

tablet bulat atau lonjong berwarna merah tua yang sekurangnya mengandung zat 

besi setara dengan 60 mg besi elemental dan 0,4 mg asam folat yang disediakan 

oleh pemerintah maupun diperoleh sendiri (Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2020). 

Tablet zat besi diberikan kepada wanita usia subur dan ibu hamil. Bagi wanita 

usia subur diberikan sebanyak satu kali seminggu dan satu kali sehari selama haid 

sedangkan untuk ibu hamil diberikan setiap hari satu tablet selama masa 

kehamilannya atau minimal 90 tablet (Kementerian Kesehatan RI, 2014). 

2. Sasaran pemberian tablet zat besi 

Sasaran pemberian tablet zat besi menurut (Pertiwi, 2016) yaitu: 

a. Ibu hamil sampai nifas 

Ibu hamil merupakan prioritas utama pemberian tablet besi karena prevalensi 

anemia pada kelompok ini tertinggi yaitu 63,5%. Ibu hamil merupakan kelompok 

yang paling rentan, karena anemia dapat membahayakan kesehatan ibu dan bayi. 

b. Balita (6 – 60 bulan) 

Balita memerlukan zat besi untuk proses tumbuh kembang. 

c. Anak usia sekolah (6-12 tahun) 

Anak usia sekolah mempunyai aktivitas fisik yang cukup tinggi dan masih dalam 

proses belajar. Agar kondisi anak tetap prima dan prestasi belajar meningkat kadar 
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hemoglobin harus normal. Untuk menjaga kondisi hemoglobin tetap normal maka 

dibutuhkan tablet besi. 

d. Remaja putri (12 – 18 tahun) dan wanita usia subur (WUS) 

Pemberian tablet besi pada kelompok ini bermanfaat untuk mepersiapkan diri 

sebelum masa kehamilannya dan dapat meningkatkan kapasitas kerjanya. 

Pemberian tablet besi pada remaja putri dapat meningkatkan prestasi belajarnya. 

3. Tujuan pemberian tablet zat besi 

Pemberian suplementasi zat besi secara rutin selama jangka waktu tertentu 

bertujuan untuk meningkatkan kadar hemoglobin secara cepat, dan perlu 

dilanjutkan untuk meningkatkan simpanan zat besi di dalam tubuh. Suplementasi 

Tablet Tambah Darah (TTD) pada remaja putri dan wanita usia subur merupakan 

salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk memenuhi asupan zat besi. 

Pemberian TTD dengan dosis yang tepat dapat mencegah anemia dan 

meningkatkan cadangan zat besi di dalam tubuh (Kementerian Kesehatan RI, 

2016). 

4. Ketepatan cara konsumsi 

Untuk meningkatkan penyerapan zat besi sebaiknya TTD dikonsumsi 

bersama dengan (Kementerian Kesehatan RI, 2016): 

a. Air putih. 

b. Buah-buahan sumber vitamin C (jeruk, pepaya, mangga, jambu biji dan lain-

lain). 

c. Sumber protein hewani, seperti hati, ikan, unggas dan daging. 
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Hindari mengonsumsi TTD bersamaan dengan (Kementerian Kesehatan 

RI, 2016): 

a. Susu karena susu hewani umumnya mengandung kalsium dalam jumlah yang 

tinggi sehingga dapat menurunkan penyerapan zat besi di mukosa usus. 

b. Teh dan kopi karena mengandung senyawa fitat dan tanin yang dapat 

mengikat zat besi menjadi senyawa yang kompleks sehingga tidak dapat 

diserap. 

c. Tablet Kalsium (kalk) dosis yang tinggi, dapat menghambat penyerapan zat 

besi. Susu hewani umumnya mengandung kalsium dalam jumlah yang tinggi 

sehingga dapat menurunkan penyerapan zat besi di mukosa usus. 

d. Obat sakit maag yang berfungsi melapisi permukaan lambung sehingga 

penyerapan zat besi terhambat. Penyerapan zat besi akan semakin terhambat 

jika menggunakan obat maag yang mengandung kalsium. 

Apabila ingin mengonsumsi makanan dan minuman yang dapat 

menghambat penyerapan zat besi, sebaiknya dilakukan dua jam sebelum atau 

sesudah mengonsumsi TTD (Kementerian Kesehatan RI, 2016). 

5. Kebutuhan zat besi pada ibu hamil 

Kebutuhan zat besi pada ibu hamil berbeda pada setiap umur 

kehamilannya, pada trimester I naik dari 0,8 mg/hari, menjadi 6,3 mg/hari pada 

trimester III. Dengan demikian kebutuhan zat besi pada trimester II dan III tidak 

dapat dipenuhi dari makanan saja, walaupun makanan yang dimakan cukup baik 

kualitasnya dan ketersediaan zat besinya tinggi, namun zat besi juga harus 

disuplai dari sumber lain agar memenuhi kebutuhan ibu hamil (Susiloningtyas, 

2013). 
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Untuk itu pemberian suplemen Fe disesuaikan dengan usia kehamilan atau 

kebutuhan zat besi tiap semester, yaitu sebagai berikut: 

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

ditambah 30-40 mg untuk kebutuhan janin dan sel darah merah. 

b. Trimester II : kebutuhan zat besi ±5 mg/hari, (kehilangan basal 0,8 mg/hari) 

ditambah kebutuhan sel darah merah 300 mg dan conceptus 115 mg. 

c. Trimester III : kebutuhan zat besi 5 mg/hari,) ditambah kebutuhan sel darah 

merah 150 mg dan conceptus 223 mg. 

6. Efek samping 

Pemberian zat besi secara oral dapat menimbulkan efek samping pada 

saluran gastrointestinal bagi sebagian orang, seperti rasa tidak enak di ulu hati, 

mual, muntah dan diare. Pemberian suplementasi tablet Fe, pada sebagian wanita, 

menyebabkan sembelit. Mual pada masa kehamilan adalah proses fisiologi 

sebagai dampak dari terjadinya adaptasi hormonal. Selain itu mual dapat terjadi 

pada ibu hamil sebagai efek samping dari minum tablet besi. Ibu hamil yang 

mengalami mual sebagai dampak kehamilannya dapat merasakan mual yang lebih 

parah dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak mengalami keluhan mual 

sebelumnya (Susiloningtyas, 2013). 

Untuk mengurangi gejala di atas sangat dianjurkan minum tablet zat besi 

setelah makan (perut tidak kosong) atau malam sebelum tidur. Bagi remaja putri 

dan wanita usia subur yang mempunyai gangguan lambung dianjurkan konsultasi 

kepada dokter (Kementerian Kesehatan RI, 2016). 
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B. Kepatuhan Ibu Hamil Mengkonsumsi Tablet Zat Besi 

1. Pengertian 

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 ibu hamil 

mengkonsumsi tablet zat besi merupakan suatu kesadaran juga ketaatan didalam 

mengkonsumsi tablet besi setiap hari (Kenang, Maramis, & Wowor, 2018). 

Kepatuhan mengkonsumsi tablet zat besi di ukur dari ketepatan jumlah tablet 

yang dikonsumsi, ketepatan cara mengkonsumsi tablet zat besi, dan frekuensi 

konsumsi perhari (Wulandini & Triska, 2020). 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi 

tablet zat besi 

  Menurut (Yunita et al., 2018) faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan 

ibu hamil mengkonsumsi tablet zat besi meliputi: 

a. Pengetahuan 

Pengetahuan tentang tablet zat besi dan manfaatnya menjadi salah satu 

dari faktor yang mendorong ibu untuk patuh dalam mengkonsumsi tablet zat besi. 

Pengetahuan ibu akan pentingnya tablet zat besi yang baik selama hamil akan 

mendorong ibu untuk mempunyai pola konsumsi tablet zat besi yang baik selama 

hamil. Pemberian informasi tentang anemia akan menambah pengetahuan mereka 

tentang anemia, karena pengetahuan memegang peranan yang sangat penting 

sehingga ibu hamil dapat patuh meminum tablet zat besi (Yunita et al., 2018) 
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b. Motivasi 

Motivasi merupakan keinginan dalam diri seseorang yang mendorongnya 

untuk berperilaku. Motivasi yang baik dalam mengkonsumsi tablet Fe karena 

keinginan untuk mencegah anemia dan menjaga kesehatan ibu hamil dan 

janinnya, namun keinginan ini biasanya hanya pada tahap anjuran dari petugas 

kesehatan, bukan atas keinginan diri sendiri sehingga ketidakpatuhan sering kali 

terjadi karena ibu hamil lupa dan efek samping yang juga mempengaruhi motivasi 

yang berakibat pada ketidakpatuhan mengkonsumsi tablet Fe. Semakin baik 

motivasi maka semakin patuh ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet Fe (Permana 

et al., 2019). 

c. Dukungan keluarga 

Dukungan keluarga adalah dukungan yang diberikan baik dalam moril 

maupun materil kepada anggota keluarga yang hamil berupa dorongan untuk 

merawat dan memeriksakan kehamilannya sesuai jadwal. Keikutsertaan keluarga 

yang berada disekeliling ibu hamil mempunyai peranan penting dalam 

mendukung ibu untuk mengkonsumsi tablet zat besi secara rutin, karena 

dukungan keluarga dapat menciptakan lingkungan fisik dan emosional khususnya 

dalam memonitor konsumsi tablet zat besi setiap hari, sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi zat besi (Yunita et al., 

2018). 

d. Kunjungan Antenatal Care 

Menurut penelitian dari Fitri (2015) bahwa suplemen besi didapat ibu 

hamil saat kegiatan ANC. Semakin tinggi usia kehamilan, semakin besar 

kemungkinan ibu melakukan kontak dengan fasilitas pelayanan kesehatan serta 
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mendapatkan suplemen besi dan penjelasan dari petugas kesehatan, sehingga 

apabila ibu semakin sering melakukan kunjungan ANC diharapkan ibu semakin 

patuh dalam mengkonsumsi tablet zat besi (Yunita et al., 2018). 

e. Efek samping 

Efek samping setelah mengkonsumsi tablet zat besi ibu hamil mengalami 

mual dan muntah sehingga membuat mereka merasa bosan dan tidak mau 

melanjutkan untuk mengkonsumsi tablet zat besi (Yunita et al., 2018). Rasa mual 

dalam mengkonsumsi tablet besi tidak hanya disebabkan oleh efek samping dari 

tablet besi yang dikonsumsi namun juga dapat diakibatkan oleh kehamilan itu 

sendiri. Tenaga kesehatan perlu menjelaskan bahwa rasa mual yang mungkin 

muncul sebagai akibat efek samping obat tablet besi umumnya bersifat ringan dan 

berangsur angsur berkurang seiring dengan pertambahan waktu (Kertiasih & Ani, 

2015). 

3. Penyebab ketidakpatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet zat besi 

Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan ibu hamil meminum 

tablet zat besi adalah individu merasa dirinya tidak sakit, ketidaktahuan akan 

gejala atau tanda-tanda dan dampak yang ditimbulkan, kelalaian ibu hamil atau 

rendahnya motivasi ibu hamil dalam meminum zat besi setiap hari sampai waktu 

yang cukup lama, adanya efek samping seperti rasa mual, dan rasa nyeri pada 

lambung, merasa kurang diterimanya rasa, warna dan beberapa karakteristik lain 

dari suplemen besi (Sulistiyanti, 2015).  

Ketidakpatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet besi juga disebabkan 

faktor lupa, takut bayi menjadi besar, kesadaran yang kurang mengenai 

pentingnya tablet besi, kesadaran yang kurang mengenai ancaman bahaya anemia 
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bagi ibu hamil dan bayi, serta adanya efek samping seperti mual atau pusing yang 

ditimbulkan setelah minum tablet besi (Sivanganam & Weta, 2017). 

4. Dampak ketidakpatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet zat besi 

Ketidakpatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet zat besi dapat 

mengakibatkan tujuan dari pemberian tablet zat besi tidak tercapai (Natalia, 

2017). Akibatnya, resiko terjadinya anemia kehamilan terutama anemia defisiensi 

besi semakin meningkat. Anemia secara tidak langsung dapat menyebabkan 

kematian maternal. Ibu dengan anemia beresiko untuk mengalami perdarahan 

postpartum dan melahirkan bayi prematur atau bayi dengan berat lahir rendah 

(Erwin et al., 2013). 

5. Pengukuran kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet zat besi 

Pengukuran kepatuhan dapat dilakukan dengan wawancara atau angket 

yang menanyakan tentang isi materi yang ingin diukur. Menurut Khomsan (2000) 

dalam (Arikunto, 2019) mengkategorikan kepatuhan berdasarkan cut off point 

dari skor yang telah dijadikan persentase sebagai berikut: 

a. Tinggi : skor 67-100% 

b. Sedang : skor 35-66% 

c. Rendah : skor 0-34% 


