
1 

 

HUBUNGAN ANTARA ASUPAN ENERGI, FREKUENSI ANTENATAL CARE DAN KETAATAN 

KONSUMSI TABLET Fe DENGAN KEJADIAN ANEMIA PADA IBU HAMIL DI PUSKESMAS 

RANOTANA WERU KOTA MANADO 

Marcelina Ch. Mengko*, Alexander S.L. Bolang**, Nita Momongan*** 

*Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sam Ratulangi 

**FakultasKedokteran, Universitas Sam Ratulangi 

***Akademi Gizi, Poltekes Manado 

 

 

ABSTRACT 
Background: Anemia is one of the most common disorders that occur during pregnancy. Pregnant women 

require additional energy for fetal growth and blood volume expansion. One way to prevent anemia in 

pregnant women is with regular checkups at least 4 times during pregnancy to get iron supplements. This 

study aims to determine the relationship between energy intake, frequency of antenatal care and compliance 

iron supplementation with the incidence of anemia in pregnant women in health centers RanotanaWeru 

Manado. 

Methods:This study was an observational analytic with cross sectional design, implemented in April until 

July 2013.  Sample was 40 pregnant women who meet the inclusion and exclusion criteria.  Hemoglobin level 

is obtained by using the Sahli Method, energy intake obtained by 24-hour food recall form, frequency of 

antenatal care and compliance iron supplementation obtained through interviews using a questionnaire. 

Results: The results showed that the respondents in this study were classified as anemia is as much as 55%. 

Chi Square test analysis results at (α=0.05) indicates there is no correlation between energy intake with the 

incidence of anemia in pregnant women (p = 0,060) and there is a correlation between complianceiron 

supplementation with the incidence of anemia in pregnant women (p = 0.007). Fisher Exact test analysis 

results showed there was no correlation between the frequency of antenatal care with the incidence of 

anemia in pregnant women (p = 0.286).   

Conclusion: Concluded that compliance iron supplementation related to the incidence of anemia in pregnant 

women. Required counseling to pregnant women about the importance of taking iron supplements that 

anemia can be prevented and the risks from anemia can be prevented. 

 
Keyword: Energy Intake, Frequency of Antenatal Care, ComplianceIron Supplementation, Anemia,Pregnant 

Women 

 

 

ABSTRAK 
LatarBelakang:Anemia merupakan salah satu gangguan yang paling sering terjadi selama 

kehamilan.Ibuhamilmemerlukanenergitambahanuntukpertumbuhanjanindanpenambahan volume darah. Salah 

satu cara pencegahan anemia pada ibu hamil ialah dengan rutin memeriksakan kehamilannya minimal 4 kali 

selama hamil untuk mendapatkan Tablet Fe.  Penelitian ini bertujuan untukmengetahui hubungan antara 

asupan energi, frekuensi antenatal care dan ketaatan konsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia pada ibu 

hamil di Puskesmas Ranotana Weru Kota Manado. 

MetodePenelitian: Penelitian ini bersifat observasional analitik denganrancangancross sectional, 

dilaksanakan pada bulan AprilsampaiJuli 2013.Sampelpenelitian berjumlah 40 ibu hamil yang 

memenuhikriteriainklusidaneksklusi.Kadar hemoglobin diperolehdenganmenggunakanmetodesahli, 

asupanenergidiperolehmelaluiformulir food recall 24 jam, frekuensiAntenatal Caredan ketaatan konsumsi 

tablet Fe diperoleh melalui wawancaradenganmenggunakankuesioner.  

HasilPenelitian: Hasilpenelitianmenunjukkanbahwa responden yang tergolong anemia dalam penelitian ini 

yaitu 55%. HasilanalisisujiChi Squarepadaα = 0,05menunjukkan tidak terdapat hubungan antara asupan 

energi dengan kejadian anemia pada ibu hamil (p=0,691) danterdapathubunganantaraketaatankonsumsi tablet 

Fe dengankejadian anemia padaibuhamil (p=0,007). HasilanalisisujiFisher 

Exactmenunjukkantidakterdapathubunganantarafrekuensiantenatal caredengankejadian anemia 

padaibuhamil (p=0,286). 

Kesimpulan: Dapatdisimpulkanbahwaketaatankonsumsi tablet Fe berhubungandengankejadian anemia 

padaibuhamil.  Diperlukanpenyuluhankepadaibuhamilmengenaipentingnyamengkonsumsi tablet Fe agar 

anemia dapatdicegahdanrisiko– risikoakibat anemiadapatdicegah. 

 

Kata Kunci :Asupan Energi, Frekuensi Antenatal Care, KetaatanKonsumsi Tablet Fe, Anemia, IbuHamil 
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PENDAHULUAN 

Kehamilan merupakan masa kehidupan yang 

penting.  Kehamilan dengan anemia menjadi 

salah satu hal yang perlu diperhatikan karena 

banyak hal yang dapat disebabkan oleh 

karena anemia itu sendiri.Anemia gizi masih 

merupakan salah satu masalah gizi yang 

utama di Indonesia, di samping tiga masalah 

gizi lainnya, yaitu kurang kalori protein, 

defisiensi vitamin A, dan gondok endemik 

(Arisman, 2010).  Anemia merupakan 

masalah medik yang paling sering dijumpai 

di klinik di seluruh dunia, disamping sebagai 

masalah kesehatan utama masyarakat, 

terutama di negara berkembang.  

Diperkirakan lebih dari 30% penduduk dunia 

atau 1500 juta orang menderita anemia 

dengan sebagian besar tinggal di daerah 

tropik.  (Sudoyo, 2009).   Secara keseluruhan, 

anemia terjadi pada 45 persen wanita di 

negara berkembang dan 13 persen di negara 

maju (developed countries)(Departemen Gizi 

& Kesehatan Masyarakat FKM-UI, 2010).  

Di India terdapat sekitar 88% ibu hamil yang 

menderita anemia dan pada wilayah Asia 

lainnya ditemukan hampir 60% wanita yang 

mengalami anemia (Gibney dkk, 2009).  

Prevalensi orang terkena anemia di Indonesia 

tergolong tinggi.  Survei yang dilakukan 

sejumlah fakultas kedokteran di beberapa 

universitas di Indonesia pada tahun 2012 

menemukan 50% - 63% ibu hamil menderita 

anemia. Selain itu, 40% wanita subur 

mengalami anemia (Kemenkes, 

2013).Penelitianinibertujuanuntukmengetahui

hubunganantaraAsupan Energi, frekuensi 

antenatal care danketaatankonsumsi tablet Fe 

dengankejadian anemia padaibuhamil di 

PuskesmasRanotanaWeru Kota Manado. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam  

penelitian  ini adalah observasional analitik 

dengan pendekatan cross sectional study, 

dilaksanakanpadabulanMaretsampaiJuli 

2013.  Populasi dalam penelitian ini adalah  

seluruh ibu hamil yang melakukan 

pemeriksaan kehamilan di Puskesmas 

Ranotana 

Weru.Jumlahsampelpenelitianberjumlah 40 

ibuhamil yang 

memenuhikriteriainklusiyaituIbu hamil yang 

melakukan pemeriksaan kehamilan di 

Puskesmas pada saat penelitiandan bersedia 

mengikuti penelitian dengan menandatangani 

informed consent yang telah dikeluarkan oleh 

Tim Pertimbangan Etik Penelitian Kesehatan  

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 

Sam Ratulangi.  Kriteria 

ekslusidalampenelitianiniadalahibuhamil 

yang menderita penyakit kronis 

Pengambilan data kadar hemoglobin 

diperolehdenganmetodesahli, 

asupanenergidiperolehmelaluiformulir food 

recall 24 jam, frekuensiAntenatal Caredan 

ketaatan konsumsi tablet Fe diperoleh 

melalui 

wawancaradenganmenggunakankuesioner.  

Analisis data dilakukan dengan uji chi-square 

dan jika tidak memenuhi syarat dilakukan 

dengan uji fisher exact karena 

menghubungkan variabel dengan jenis 

kategori.Untuk melihat hasil kemaknaan 

perhitungan statistik digunakan batas 

kemaknaan (α) = 0,05.Hasil uji statistik 

dikatakan bermakna apabila nilai p value < 

0,05 dan tidak bermakna apabila p value > 

0,05 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasilpenelitianberdasarkankarakteristikrepon

denmenunjukkanbahwa sebagian besar 

responden berumur antara 23 – 28 tahun 

(45%) yang merupakan kelompok umur 

reproduksi 

sehat.Berdasarkantingkatpendidikan terakhir 

diperolehbahwapaling banyakresponden 

merupakanlulusan SMA (57,5%).Hasil 

penelitian berdasarkan pekerjaan responden 

menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden memiliki pekerjaan sebagai ibu 

rumah tangga yaitu dengan persentase 87,5%.   

 

Darihasilpenelitian yang 

dilakukandiperoleh bahwa 

dariseluruhibuhamil yang 

menjadisampeldalampenelitianiniterdapat22 

responden (55%) yang tergolong 

anemia.Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Kleden (2012) mengenai gambaran ibu hamil 

yang mengalami anemia menunjukkan bahwa 

dari data yang didapatkan selama satu tahun 

terakhir, jumlah ibu hamil dengan anemia 

adalah sebanyak 219 responden dan yang 
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menjadi penyebab kejadian anemia di 

Puskesmas Oesao Kabupaten Kupang adalah 

anemia defisiensi zat besi sebanyak 64,38%, 

anemia karena penyakit penyerta sebanyak 

14,6% dan anemia karena perdarahan 

sebanyak 21%. Hasil yang didapatkan dari 

penelitian yang dilakukan oleh Aryani (2007) 

di wilayah kerja Puskesmas Tampaksiring I 

Kabupaten Gianyar Bali, diperoleh 

persentase anemia pada ibu hamil adalah 

sebesar 80% dari jumlah sampel dengan nilai 

rata – rata kadar Hb sebesar 9,7 g/dL.  

Kehamilan dengan anemia menjadi salah satu 

hal yang perlu diperhatikan karena banyak 

hal yang dapat disebabkan oleh karena 

anemia itu sendiri.Hal ini perlu diperhatikan 

mengingat resiko yang dapat dirasakan bukan 

hanya untuk ibu – ibu hamil yang anemia, 

maupun juga berisiko terhadap janin.   

Hasil penelitian berdasarkan asupan 

energi pada ibu hamil di Puskesmas 

Ranotana Weru menunjukkan bahwa paling 

banyak responden memiliki asupan energi 

yang tergolong kurang yaitu sebanyak 

52,5%.Kebutuhan gizi ibu hamil meningkat 

dibandingkan dengan sebelum hamil. 

Kebutuhan akan energi pada 

trimester I sedikit sekali meningkat.  Setelah 

itu, sepanjang trimester II dan trimester II, 

kebutuhan akan terus membesar sampai pada 

akhir kehamilan.  Energi tambahan selama 

trimester II diperlukan untuk pemekaran 

jaringan ibu, yaitu penambahan volume 

darah, pertumbuhan uterus dan payudara, 

serta penumpukan lemak.  Sepanjang 

trimester III, energi tambahan dipergunakan 

untuk pertumbuhan janin dan plasenta 

(Arisman, 2010). 

Peningkatan kebutuhan energi ibu hamil  

dapatmenjadisalah satualasanasupan energi 

responden pada penelitian ini belum 

tergolong baik. Faktor pengetahuan 

responden mungkin menjadi penyebab tidak 

langsung masih kurangnya asupan energi 

yang dikonsumsi.  Masih banyak responden 

masih mengkonsumsi makanan sama seperti 

sebelum hamil padahal kebutuhan energi 

pada ibu hamil meningkat daripada sebelum 

hamil.  Penelitian yang dilakukan oleh 

Tristiyanti didapatkan bahwa sebagian besar 

responden memiliki tingkat kecukupan energi 

dengan kategori defisit berat.  Begitu pula 

dengan hasil yang didapatkan oleh 

Misterianingtiyas (2007) melalui 

penelitiannya mengenai hubungan tingkat 

konsumsi energi dan zat gizi dengan kejadian 

anemia pada ibu hamil trimester III di desa 

Jatguwi Kecamatan Sumberpucung 

Kabupaten Malang diperoleh bahwa tingkat 

konsumsi energi dan zat besi responden 

sebagian besar mengalami defisiensi tingkat 

berat. 

Pelayanan antenatal atau antenatal care 

merupakan pelayanan terhadap individu yang 

bersifat preventif care untuk mencegah 

terjadinya masalah yang kurang baik bagi ibu 

maupun janin (Depkes, 2007).  Salah satu 

cara pencegahan anemia pada ibu hamil ialah 

dengan rutin memeriksakan kehamilannya 

minimal 4 kali selama hamil untuk 

mendapatkan Tablet Fe dan vitamin yang 

lainnya pada petugas kesehatan (Waryana, 

2010).  Minimal 1 (satu) kali pada trimester 

pertama, minimal 1 (satu) kali pada trimester 

kedua , dan minimal 2 (dua) kali pada 

trimester ketiga  (Depkes, 2007).Penelitian 

mengenai frekuensi antenatal care di 

Puskesmas Ranotana Weru Kota Manado 

tahun 2013 menunjukkan bahwa dari 40 ibu 

hamil yang menjadi responden, lebih banyak 

responden sudah tergolong baik dalam 

melaksanakan pemeriksaan kehamilan 

kepada tenaga kesehatan yaitu sebanyak 29 

responden (72,5%). 

Dari 32 responden yang mendapatkan 

tablet Fe, terdapat 56,3% yang taat 

mengkonsumsi tablet Fe dan 43,8% yang 

tidak taat mengkonsumsi tablet Fe.Walaupun 

sebagian besar responden sudah taat 

mengkonsumsi tablet Fe, masih ada 

responden yang tidak taat mengkonsumsi 

tablet Fe dikarenakan banyak responden yang 

mengeluh merasa mual saat mengkonsumsi 

tablet Fe yang diberikan sehingga tablet Fe 

yang diberikan tidak lagi dikonsumsi.   

 

Tabel 6.  Hubungan Antara AsupanEnergi 

dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil 

Asupan

Energi 

Kejadian anemia 

Total 

p 

valu

e 
Tidak 

Anemia 
Anemia 

n % n % n %  

Cukup 16 76,2 5 23,8 21 100 0,06 

Kurang 9 47,4 10 52,6 19 100  
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Dari hasil analisis statistik dengan 

menggunakan uji chi square diperoleh nilai p 

value sebesar 0,06 (p > 0,05).  Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 

antara asupan energi dengan kejadian anemia 

pada ibu hamil di Puskesmas Ranotana Weru 

Kota Manado tahun 2013.Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Tristiyanti yang menunjukkan bahwa 

tidak terdapat hubungan nyata antara tingkat 

kecukupan energi dengan kadar Hb. Hasil 

yang sama juga didapat oleh penelitian yang 

dilakukan oleh Misterianingtiyas yang 

menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 

yang signifikan antara tingkat konsumsi 

energi dengan kejadian anemia.   

 

Tabel 7.  Hubungan Antara Frekuensi 

Antenatal Caredengan Kejadian Anemia 

Pada Ibu Hamil 
Freku

ensi 

Anten

atal 

care 

Kejadian anemia 

Total 

p 

valu

e 
Tidak 

Anemia 
Anemia 

n % n % n %  

Baik 15 51,7 14 48,3 29 100 
0,28

6 

Tidak

Baik 
3 27,3 8 72,7 11 100 

 

Dari hasil analisis statistik dengan 

menggunakan uji fisher exact diperoleh nilai 

p value sebesar 0,286 (p > 0,05).  Hal ini 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 

antara frekuensi antenatal care dengan 

kejadian anemia pada ibu hamil di 

Puskesmas Ranotana Weru Kota Manado 

tahun 2013.Hasil penelitian yang didapat 

kemungkinan disebabkan karena frekuensi 

antenatal care hanya merupakan penyebab 

tidak langsung terjadinya anemia. Hal ini 

menunjukkan bahwa walaupun responden 

sering melaksanakan pemeriksaan kehamilan 

(antenatal care) responden masih saja 

terkena anemia disebabkan karena masih 

kurangnya pengetahuan dan kesadaran 

responden untuk mengkonsumsi tablet Fe 

yang diberikan saat pemeriksaan kehamilan.   

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Idris (2008) di 

Puskesmas Antara Kota Makassar yang 

memperoleh hasil bahwa tidak terdapat 

hubungan yang signifikan antara frekuensi 

antenatal care dengan anemia pada ibu 

hamil.   Hasil yang sama juga didapatkan 

oleh Tristiyanti dengan penelitiannya yang 

menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan 

yang nyata antara pemeriksaan kehamilan 

dengan kadar Hb.   

 

Tabel 8.  Hubungan Antara Ketaatan 

Konsumsi Tablet Fe dengan Kejadian 

Anemia Pada Ibu Hamil 
Ketaa

tanKo

nsums

iTable

t Fe 

Kejadian anemia 

Total 
p 

value Tidak 

Anemia 
Anemia 

n % n % n %  

Taat 11 61,1 7 38,9 18 100 
0,007 

Tidak

Taat 
2 14,3 12 85,7 14 100 

 

 

Dari hasil uji statistik dengan 

menggunakan uji chi square diperoleh nilai p 

value sebesar 0,007 (p < 0,05).  Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan 

antara ketaatan konsumsi tablet Fe dengan 

kejadian anemia pada ibu hamil di 

Puskesmas Ranotana Weru Kota Manado 

tahun 2013.Hasil penelitian ini berbeda 

dengan hasil dari yang dilakukan oleh 

Tristiyanti yang memperoleh hasil bahwa 

tidak terdapat hubungan yang nyata antara 

konsumsi tablet Fe dengan kadar Hb.  Hasil 

yang sama pula yang diperoleh dari 

penelitian yang dilakukan oleh Nasyidah 

dimana diperoleh hasil bahwa tidak ada 

hubungan yang bermakna antara tingkat 

kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet 

besi dengan anemia. 

Suplementasi Fe adalah salah satu 

strategi untuk meningkatkan intake Fe yang 

berhasil hanya jika individu mematuhi aturan 

konsumsinya.  Banyak faktor yang 

mendukung rendahnya tingkat kepatuhan 

(compliance) tersebut, seperti individu sulit 

mengingat aturan minum tiap hari, minimnya 

dana untuk membeli suplemen secara teratur, 

dan efek samping yang tidak nyaman dari Fe 

contohnya gangguan lambung (Departemen 

Gizi & Kesehatan Masyarakat FKM-UI, 

2010) 

 Hasil penelitian dari Ramawati 

mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi 

kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi 

tablet besi di dese Sokaraja Tengah 

Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa 

pengetahuan sangat penting perannya dalam 

menentukan kepatuhan dalam mengkonsumsi 

tablet besi karena berpengaruh pada perilaku 
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ibu hamil dalam menyimpan dan 

mengkonsumsi tablet besi secara teratur 

setiap harinya.   

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Ibu hamil dalam penelitian ini yang 

tergolong anemia adalahsebesar 55%  

2. Ibu hamil dalam penelitian ini yang 

memiliki asupan energi yang tergolong 

kurang adalah sebanyak 52,5%dan ibu 

hamil yang memiliki asupan energi yang 

tergolong cukup adalah sebanyak 47,5%. 

3. Ibu hamil dalam penelitian ini yang 

tergolong baik dalam melakukan 

pemeriksaan kehamilan kepada tenaga 

kesehatan yaitu 72,5%  dan yang 

tergolong tidak baik yaitu 27,5%. 

4. Ibu hamil dalam penelitian ini yang taat 

mengkonsumsi tablet Fe adalah sebanyak 

56,3% dan untuk ibu hamil yang tidak 

taat mengkonsumsi tablet Fe adalah 

sebanyak 43,8%. 

5. Tidak terdapat hubungan antara asupan 

energi dengan kejadian anemia pada ibu 

hamil di Puskesmas Ranotana Weru Kota 

Manado tahun 2013 

6. Tidak terdapat hubungan antara frekuensi 

antenatal care dengan kejadian anemia 

pada ibu hamil di Puskesmas Ranotana 

Weru Kota Manado tahun 2013 

7. Terdapat hubungan antara ketaatan 

konsumsi tablet Fe dengan kejadian 

anemia pada ibu hamil di Puskesmas 

Ranotana Weru Kota Manado tahun 2013 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat 

disarankan: 

1. Diperlukan perhatian dari Puskesmas 

Ranotana Weru untuk meningkatkan 

penyuluhan kepada ibu hamil tentang 

anemia secara khusus dampak – dampak 

yang dapat ditimbulkan serta cara 

pencegahannya. 

2. Perlu dilakukan penyuluhan kepada ibu 

hamilmengenai pentingnya 

mengkonsumsi tablet Fe agar anemia 

dapat dicegah dan risiko – risiko yang 

dapat ditimbulkan dapat dicegah. 

3. Perlu dilakukan  pemeriksaan kadar Hb 

secara rutin kepada ibu – ibu hamil yang 

melakukan pemeriksaan kehamilan di 

Puskesmas agar anemia ibu hamil dapat 

diketahui sejak dini dan risiko – risiko 

akibat anemia dapat dicegah. 

4. Diperlukan kesadaran dari ibu hamil 

untuk tetap rutin memeriksakan 

kehamilan kepada tenaga kesehatan agar 

bahaya – bahaya yang dapat terjadi 

selama kehamilan dapat dicegah. 
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