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ABSTRAK 

Latar Belakang: Anemia selama kehamilan dapat mengakibatkan kematian maternal, peningkatan angka 

kesakitan dan kematian janin serta peningkatan risiko bayi berat lahir rendah. Badan kesehatan dunia 

menyebutkan bahwa 50% anemia pada ibu hamil disebabkan karena defisiensi zat besi akibat ketidakpatuhan 

mengkonsumsi tablet tambah darah, kurang menjalani antenatal care, dan asupan energi yang kurang. 

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui hubungan antara asupan energi, frekuensi antenatal care dan ketaatan 

konsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas Paniki Bawah. 

Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan pendekatan cross sectional. 

Penelitian dilakukan di Puskesmas Paniki Bawah Kota Manado pada bulan April tahun 2013 sampai Juli tahun 

2013. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 46 orang. Data diperoleh melalui kuesioner dan wawancara 

langsung. Analisis data dilakukan meliputi analisis univariat dan analisis bivariat menggunakan uji Chi-square 

pada program SPSS. 

Hasil Penelitian: Hasil uji statistik menunjukkan tidak terdapat hubungan yang bermakna antara asupan energi 

dengan kejadian anemia (p = 0,36),  namun hasil uji statistik menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna 

antara frekuensi antenatal care dengan kejadian anemia (p = 0,02), begitu juga dengan hasil uji statistik antara 

ketaatan konsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia yang menunjukkan adanya hubungan yang bermakna (p = 

0,03) . 

Kesimpulan: Tidak terdapat hubungan yang bermakna antara asupan energi dengan kejadian anemia, terdapat 

hubungan yang  bermakna antara frekuensi antenatal care dan ketaatan konsumsi tablet Fe dengan kejadian 

anemia pada ibu hamil di Puskesmas Paniki Bawah Kota Manado. 

 

Kata Kunci: Asupan Energi, Frekuensi Antenatal Care, Ketaatan Konsumsi Tablet Fe, Anemia 

 

ABSTRACT 

Background: Anemia during pregnancy can lead to maternal death, increased fetal morbidity and mortality and 

an increased risk of low birth weight babies. The World Health Organization says that 50% of anemia in 

pregnant women due to iron deficiency due to non-compliance taking iron tablet, underwent less antenatal care, 

and energy intake is less. 

Objective: To determine the relationship between energy intake, frequency of antenatal care and obedience Fe 

tablet intake with the incidence of anemia in pregnant women in health centers Paniki Down. 

Methods: The study was an observational analytic cross sectional approach. The study was conducted in the 

Lower Paniki Manado City Health Center in April of 2013 to July of 2013. The sample in this study amounted 

to 46 people. Data were obtained through questionnaires and direct interviews. Data analysis includes univariate 

and bivariate analysis using Chi-square test in SPSS. 

Results: Statistical test results showed no significant correlation between energy intake with the incidence of 

anemia (p = 0.36), but the test results showed that there were statistically significant relationship between the 

frequency of antenatal care with anemia (p = 0.02), as well as the results of statistical tests between obedience 

Fe tablet intake with the incidence of anemia which showed a significant relationship (p = 0,03). 

Conclusion: There was no significant correlation between energy intake with the incidence of anemia, there is a 

significant association between the frequency of antenatal care and obedience Fe tablet intake with the incidence 

of anemia in pregnant women in health centers Down Paniki Manado City. 
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PENDAHULUAN 

Anemia selama kehamilan dapat 

mengakibatkan kematian maternal, 

peningkatan angka kesakitan dan kematian 

janin serta peningkatan risiko bayi berat lahir 

rendah. Dua penyebab yang paling sering 

ditemukan ialah anemia defisiensi besi dan 

akibat perdarahan. Anemia defisiensi besi 

merupakan anemia yang paling sering 

dijumpai, terutama di negara-negara yang 

berada di daerah tropis atau negara dunia 

ketiga, karena berhubungan dengan tingkat 

sosial ekonomi.  

Anemia diderita oleh lebih dari 1/3 

penduduk dunia yang memberikan dampak 

kesehatan yang merugikan dan dampak sosial 

yang serius (Sudoyo et al, 2009). Menurut data 

World Health Organization (WHO) / badan 

kesehatan dunia, prevalensi anemia pada ibu 

hamil secara global mencapai 41,8% atau 

sekitar 56 juta ibu hamil (WHO, 2008). Badan 

kesehatan dunia menyebutkan bahwa 50% 

anemia pada ibu hamil disebabkan karena 

defisiensi zat besi. Pada negara berkembang, 

terdapat 370 juta wanita yang menderita 

anemia karena defisiensi zat besi. Prevalensi 

rata-rata lebih tinggi pada ibu hamil (51%) 

dibandingkan pada wanita yang tidak hamil 

(41%).  

Prevalensi anemia pada ibu hamil di 

Indonesia masih tergolong tinggi. Hal ini 

terlihat pada data Riset Kesehatan Dasar tahun 

2007 yang menunjukkan bahwa sebanyak 

24,5% wanita usia subur menderita anemia 

pada saat kehamilannya (Riskesdas, 2008). 

Berdasarkan Surkesnas pada tahun 2001, 

prevalensi anemiaibu hamil juga tetap tinggi 

yaitu untuk wilayah perkotaan sebesar 37,5% 

dan wilayah pedesaan sebesar 42,1% (Depkes, 

2006). Salah satu program pemerintah di 

bidang kesehatan yang bertujuan untuk 

mengurangi dan mencegah anemia defisiensi 

besi terutama pada kehamilan yaitu program 

suplementasi besi. Kenyataan yang ditemui di 

lapangan, ternyata masih banyak ibu hamil 

yang tidak patuh mengkonsumsi TTD. Hal ini 

diiringi dengan ketidaktaatan ibu hamil dalam 

menjalani perawatan kehamilan atau antenatal 

care. Selain itu, faktor asupan energi juga 

mempunyai andil yang cukup besar pada 

terjadinya anemia pada ibu hamil, dimana 

banyak ibu hamil yang kurang memperhatikan 

waktu, jenis dan jumlah makanan yang mereka 

makan (Riskesdas, 2008).  

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti 

tertarik untuk mengetahui hubungan antara 

asupan energi, frekuensi antenatal care, dan 

ketaatan konsumsi tablet besi (Fe) dengan 

kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas 

Paniki Bawah Kota Manado. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang dilakukan ialah 

observasional analitik dengan rancangan 

penelitian cross sectional (potong lintang). 

Penelitian ini dilakukan di Puskesmas Paniki 

Bawah Kota Manado pada bulan April-Juli 

2013. Sampel penelitian ini yaitu total 

populasi pada bulan Mei 2013 yang berjumlah 

46 orang.  

Kriteria inklusi dari penelitian ini yaitu:  

1. Hadir dan memeriksakan kehamilan di 

saat penelitian. 

2. Dapat berkomunikasi dengan baik 

Kriteria ekslusi dalam penelitian ini yaitu : 

1. Pasien baru 

2. Tidak bersedia menjadi responden. 

Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu 

asupan energi, frekuensi antenatal care, dan 

ketaatan konsumsi tablet Fe, sedangkan 

variabel terikat yaitu kejadian anemia pada ibu 

hamil. Data yang telah dikumpulkan akan 

dianalisis secara bertahap meliputi analisis 

univariat dan analisis bivariat menggunakan 

uji Chi-square pada program komputer yaitu 

SPSS. 

 

HASIL PENELITIAN 

1. Karakteristik Responden  

Distribusi karakteristik responden yaitu umur, 

agama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan 

(Tabel 1).  

 

 

 

 

 



Tabel 1. Karakteristik Responden 

Berdasarkan Tabel 1. distribusi responden 

berdasarkan  karakteristik umur diketahui 

bahwa paling banyak responden berada pada 

kelompok umur 25-31 tahun (45,65%), 

sebaliknya paling sedikit responden berada 

pada kelompok umur 32-38 tahun 

(21,74%).Dapat terlihat bahwa sebagian besar 

responden berada pada kelompok umur 25-31 

tahun. 

Distribusi responden berdasarkan agama 

diketahui bahwa paling banyak responden  

menganut agama Kristen Protestan  (58,7%). 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa proporsi 

responden yang menganut agama Kristen 

Protestan menempati peringkat terbanyak 

dibandingkan agama Islam dan Kristen 

Katolik. 

Distribusi responden berdasarkan 

pendidikan terakhir diketahui bahwa SMA 

(80,43%) merupakan status pendidikan 

terakhir yang paling banyak. SMP (13,05%) 

merupakan status pendidikan terakhir 

terbanyak kedua, dan SD(6,52%) menempati 

peringkat terakhir dalam status pendidikan 

terakhir responden. 

Distribusi responden berdasarkan jenis 

pekerjaan diketahui bahwa IRT (82,7%) 

merupakan jenis pekerjaan yang paling banyak 

digeluti oleh responden, sedangkan swasta 

(13,05%)  menempati peringkat terbanyak 

kedua dalam kategori jenis pekerjaan yang 

paling banyak digeluti responden. 

 

2. Hubungan antara asupan energi, frekuensi 

antenatal care, ketaatan konsumsi tablet Fe 

dengan kejadian anemia pada ibu hamil di 

Puskesmas Paniki Bawah Kota Manado. 

 

Karakteristik 
Jumlah 

n % 

Umur    

18-24 tahun  15 32,61 

25-31 tahun  21 45,65 

32-38 tahun  10 21,74 

 

Total 

 

 46 100 

Agama    

Kristen Protestan  27 58,7 

Kristen Katolik  5 10,86 

Islam  14 30,44 

 

Total 

 

 46 100 

Pendidikan Terakhir    

SD  3 6,52 

SMP  6 13,05 

SMA  37 80,43 

 

Total 

 

 

46 100 

Pekerjaan    

IRT  38 82,7 

PNS  2 4,35 

Swasta  6 13,05 

 

Total 

 

 46 100 



Tabel 2. Hubungan antara asupan energi dengan kejadian anemia ibu hamil di Puskesmas Paniki 

Bawah Kota Manado tahun 2013. 

Variabel 

Kejadian anemia 
Total p value 

Anemia Tidak Anemia 

n % n % n %  

Asupan 

Energi 

Baik 4 21,1 6 22,2 10 21,7 0,36 

Sedang 10 52,6 9 33,3 19 41,3  

Kurang 5 26,3 12 44,4 17 37,0  

         

Frekuensi 

ANC 

Jarang 15 78,9 11 40,7 26 56,5 
0,02 

Sering 4 21,1 16 59,3 20 43,5 

         

Ketaatan 

Konsumsi 

Tablet Fe 

Tidak 

taat 
5 26,3 1 3,7 6 13,0 

0,03 

Taat 14 73,7 26 96,3 40 87,0 

Total  19 100 27 100 46 100  

Berdasarkan tabel 2. Hasil analisis hubungan 

antara asupan energi dengan kejadian anemia 

diperoleh bahwa diantara 46 responden, 

terdapat 4 responden (21,1%) yang menderita 

anemia dan memiliki asupan energi baik, 

terdapat 10 responden (52,6%) yang menderita 

anemia dan memiliki asupan energi sedang, 

dan terdapat 5 responden (26,3%) yang 

menderita anemia dan memiliki asupan energi 

kurang,  Dari hasil uji statistic diperoleh nilai p 

value sebesar 0,36. Hal ini menunjukkan 

bahwa tidak terdapat hubungan yang 

bermakna antara asupan energi dengan 

kejadian anemia di Puskesmas Paniki Bawah.  

Hasil analisis hubungan antara frekuensi 

antenatal care dengan kejadian anemia 

diperoleh bahwa diantara 46 responden, 

terdapat 15 responden (78,9%) yang menderita 

anemia dan memiliki frekuensi antenatal care 

jarang, 4 responden (21,1%) menderita anemia 

dan memiliki frekuensi antenatal care sering, 

11 responden (40,7%) memiliki frekuensi 

antenatal care jarang dan tidak menderita 

anemia dan 16 responden (59,3%) memiliki 

frekuensi antenatal care sering dan tidak 

menderita anemia. Dari hasil uji statistic 

diperoleh nilai p value sebesar 0,02. Hal ini 

menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna antara frekuensi antenatal care 

dengan kejadian anemia di Puskesmas Paniki 

Bawah. 

Hasil analisis hubungan antara ketaatan 

konsumsi tablet Fedengan kejadian anemia 

diperoleh bahwa diantara 46 responden, 

terdapat 5 responden (26,3%) yang menderita 

anemia dan tidak taat mengkonsumsi tablet Fe, 

14 responden (73,7%) menderita anemia dan 

taat mengkonsumsi tablet Fe, 1 responden 

(3,7%) tidak taat mengkonsumsi tablet Fe dan 

tidak menderita anemia sedangkan 26 

responden (96,3%)  taat mengkonsumsi tablet 

Fe dan tidak menderita anemia. Dari hasiluji 

statistic diperoleh nilai p value sebesar 0,03. 

Hal ini menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna antara ketaatan 

konsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia di 

Puskesmas Paniki Bawah. 

 

PEMBAHASAN 

Responden dalam penelitian ini merupakan ibu 

hamil yang termasuk dalam wilayah kerja 

Puskesmas Paniki Bawah Kota Manado yang 

datang pada saat penelitian dan datang untuk 

memeriksakan diri ke puskesmas. Jumlah 

responden yang diambil yaitu 46 responden, 

dari total ibu hamil yang datang selama waktu 

penelitian dan ditemukan 19 responden 

menderita anemia berdasarkan diagnosis 

dengan menggunakan alat pengukur kadar 

hemoglobin pada saat di puskesmas, 

sedangkan 27 responden yang lain tidak 

menderita anemia. Penelitian ini dilaksanakan 

selama 1 bulan di Puskesmas Paniki Bawah 

Kota Manado. 

Berdasarkan hasil uji analisis pada 

analisis bivariat dengan menggunakan Chi 

Square, asupan energi dengan kejadian anemia 

pada ibu hamil diperoleh probabilitas sebesar 

0,36 dengan p >0,05. Hasil tersebut 

menunjukkan tidak terdapat hubungan 

bermakna antara asupan energi dengan 

kejadian anemia pada ibu hamil di Puskesmas 

Paniki Bawah Kota Manado. 



Hasil penelitian ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh 

Misterianingtiyas (2007) dalam penelitiannya 

yang berjudul Hubungan tingkat konsumsi 

energi dan zat gizi dengan kejadian anemia 

pada ibu hamil trimester III di Desa Jatiguwi, 

Kecamatan Sumberpucung, Kabupaten 

Malang. Penelitian tersebut menyatakan 

bahwa tingkat konsumsi energi menunjukkan 

hubungan yang tidak signifikan terhadap 

anemia. 

Terdapat juga penelitian yang tidak 

sejalan dengan penelitian ini yang 

dilaksanakan oleh Triwidiyantari (2013) yaitu 

penelitian dengan judul hubungan status gizi 

dengan anemia pada ibu hamil trimester III di 

Puskesmas Garuda Kota Bandung periode juni 

tahun 2011. Penelitian tersebut dimana 

mendapatkan hasil nilai p value 0.000 

sehingga menyatakan bahwa terdapat 

hubungan antara status gizi dengan anemia 

pada ibu hamil. Penelitian yang dilaksanakan 

Puji (2010) dengan judul hubungan 

pengetahuan ibu dan pola konsumsi dengan 

kejadian anemia gizi pada ibu hamil di 

Puskesmas Kassi-kassi, dimana terdapat 28 ibu 

hamil dengan pola konsumsi kurang terdapat 

18 responden (64%) yang mengalami anemia 

gizi sedangkan dari 23 ibu hamil dengan pola 

konsumsi cukup terdapat 6 responden (26%) 

yang mengalami anemia. Berdasarkan uji chi 

square  diperoleh nilai p 0,015 < 0,05. Hal ini 

menunjukkan bahwa ada hubungan antara pola 

konsumsi dengan kejadian anemia gizi pada 

ibu hamil. 

Berdasarkan hasil uji analisis pada 

analisis bivariat dengan menggunakan Chi 

Square,  frekuensi antenatal care dengan 

kejadian anemia pada ibu hamil diperoleh 

probabilitas sebesar 0,02 dengan p <0,05. 

Hasil tersebut menunjukkan terdapat hubungan 

bermakna antara frekuensi antenatal care 

dengan kejadian anemia pada ibu hamil di 

Puskesmas Paniki Bawah Kota Manado .Hasil 

penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sudarto (2009) di Kota 

Pontianak yang memperoleh hasil bahwa 

antenatal care terbukti sebagai salah satu 

faktor penyebab terjadinya anemia pada ibu 

hamil. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 

ibu hamil dengan antenatal care yang tidak 

sesuai memiliki peluang mengalami 6,8 kali 

lebih besar dibandingkan ibu hamil yang 

melaksanakan antenatal care yang sesuai.  

Didukung juga dengan penelitian yang 

dilaksanakan oleh Idris (2008) dengan judul 

faktor-faktor yang berhubungan dengan 

kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah 

kerja Puskesmas Antara Kota Makassar Tahun 

2005. dimana terdapat hubungan antara 

frekuensi Antenatal Care dengan anemia ibu 

hamil, hal ini terbukti dengan data primer yang 

didapatkan dimana menunjukkan bahwa 

frekuensi anemia pada ibu hamil, tertinggi 

pada kelompok ibu hamil yang memperoleh 

pelayanan antenatal care yang tidak lengkap 

yaitu 13 responden (56,5%). Sedangkan yang 

lengkap hanya 9 responden (42,9%).  

Terdapat juga penelitian yang 

dilaksanakan oleh Indreswari (2008) dengan 

judul Hubungan antara intensitas pemeriksaan 

kehamilan, fasilitas pelayanan kesehatan dan 

konsumsi tablet besi dengan tingkat keluhan 

selama kehamilan. Tetapi dalam penelitian ini 

membahas tentang intensitas pemeriksaan 

kehamilan atau frekuensi antenatal care 

dengan tingkat keluhan selama kehamilan, 

dimana Hasil uji analisis menunjukkan 

hubungan yang sangat signifikan antara 

intensitas pemeriksaan kehamilan dengan 

fasilitas pelayanan kesehatan yang didapatkan 

responden.  

Hubungan yang tidak signifikan 

ditunjukkan oleh tingkat keluhan dengan 

intensitas pemeriksaan kehamilan dan tingkat 

keluhan dengan fasilitas pelayanan kesehatan 

yang didapat. Dalam penelitian tersebut 

menjelaskan bahwa intensitas pemeriksaan 

kehamilan memiliki hubungan yang tidak 

signifikan dengan tingkat keluhan dimana jika 

dikaitkan dengan penelitian yang telah peneliti 

lakukan terdapat ketidaksamaan hasil dan 

persepsi. 

Berdasarkan hasil uji analisis pada 

analisis bivariat dengan menggunakan chi 

square, dikarenakan terdapat 2 sel yang 

memiliki nilai espektasi dibawah 5 sehingga 

nilai p dibaca dengan menggunakan fisher 

exact,  ketaatan konsumsi tablet Fe dengan 

kejadian anemia pada ibu hamil diperoleh 

probabilitas sebesar 0,03 dengan p > 0,05. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna antara ketaatan 

konsumsi tablet Fe dengan kejadian anemia 

pada ibu hamil di Puskesmas Paniki Bawah 

Kota Manado. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari 

(2012) dalam penelitiannya yang berjudul 

Hubungan Antara Keteraturan Mengkonsumsi 



Tablet Fe Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu 

Hamil Di BPS Titik Ariati Surabaya. 

Penelitian tersebut menyatakan bahwa ketidak 

teraturan dalam mengkonsumsi tablet Fe dapat 

menyebabkan tingginya kejadian anemia. 

Berdasarkan survey yang dilakukan dari 

10 ibu hamil terdapat 6 orang (60%) 

mengalami anemia dikarenakan tidak semua 

ibu hamil yang mendapat tablet besi 

meminumnya secara teratur. Terdapat juga 

penelitian yang dilaksanakan oleh Fatimah 

(2011) dengan judul Pola konsumsi dan kadar 

hemoglobin pada ibu hamil di Kabupaten 

Maros Sulawesi Selatan. Dimana mendapatkan 

hasil bahwa terdapat hubungan antara 

konsumsi tablet Fe dengan rendahnya kadar 

hemoglobin ibu hamil, dimana diantara 188 

ibu hamil yang mengkonsumsi tablet besi, 

masih terdapat 40,4% yang mengalami 

anemia.  

Begitupun juga penelitian yang 

dilaksanakan oleh Dewi (2009) dengan judul 

Pengaruh suplementasi tablet tambah darah, 

seng, dan Vit A terhadap kadar Hemoglobin 

ibu hamil. Dimana mendapatkan hasil bahwa 

kadar Hb sebelumdan sesudah suplementasi 

padaketiga kelompok perlakuan menunjukkan 

peningkatan yang bermakna; kadar Hb pasca 

suplementasi antara kelompok yang menerima 

TTD, kelompok yang menerima kombinasi 

TTD dan seng, dan kelompok yang menerima 

kombinasi TTD, seng, dan vitamin A tidak 

berbeda secara bermakna; selisih/ kenaikan 

kadar Hb antara tiga kelompok perlakuan 

ditemukan adanya perbedaan yang bermakna. 

Pada kelompok kontrol (TTD), analisis uji t 

sampel berpasangan (paired test) diperoleh 

nilai p = 0,012(p < 0,05) yang berarti ada 

perbedaan yang bermakna terhadap hasil rata-

rata kadar Hb sebelum dan sesudah perlakuan. 

Ada juga penelitian yang tidak sejalan 

dengan penelitian ini yaitu penelitian yang 

dilakukan oleh Tristiyanti (2006) dalam 

penelitiannnya yang berjudul faktor-faktor 

yang mempengaruhi status anemia pada ibu 

hamil di kecamatan ciampea, kabupaten bogor, 

jawa barat. Dimana penelitian ini 

menyimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan 

yang nyata antara konsumsi tablet Fe dengan 

kadar Hb. Hal ini diduga karena konsumsi 

pangan sumber Fe, termasuk tablet Fe 

dipengaruhi oleh penyerapan zat besi dalam 

tubuh. 

 

 

KESIMPULAN 

1. Prevalensi anemia pada ibu hamil yaitu 

sebesar 41,3%. 

2. Tidak terdapat hubungan antara asupan 

energi dengan kejadian anemia pada ibu 

hamil di Puskesmas Paniki Bawah Kota 

Manado 

3. Terdapat hubungan antara frekuensi 

antenatal care dengan kejadian anemia 

pada ibu hamil di Puskesmas Paniki 

Bawah Kota Manado  

4. Terdapat hubungan antara ketaatan 

konsumsi tablet Fe dengan kejadian 

anemia pada ibu hamil di Puskesmas 

Paniki Bawah Kota Manado. 

 

SARAN 

1. Bagi Puskesmas 

Bagi seluruh petugas kesehatan yang ada 

di Puskesmas Paniki Bawah kiranya dapat 

lebih aktif dalam kegiatan penyuluhan 

tentang pentingnya melaksanakan 

pemeriksaan antenatal atau antenatal 

care, dan juga pentingnya penyuluhan 

kepada ibu hamil agar mengkonsumsi 

tablet penambah darah atau tablet Fe 

dengan teratur agar kebutuhan zat besi 

pada ibu hamil dapat tercukupi dengan 

baik. 

2. Bagi Masyarakat 

Bagi seluruh masyarakat yang berada di 

wilayah kerja Puskesmas Paniki Bawah, 

yaitu seluruh masyarakat di Mapanget, 

kiranya lebih rutin utuk memeriksakan 

kesehatan ibu dan janin pada petugas-

petugas Puskesmas. 

3. Bagi Peneliti Lain 

 Peneliti lain diharapkan dapat menambah  

 variabel-variabel lain yang mungkin  

 memiliki hubungan dengan kejadian 

 anemia ibu hamil yang tidak ada dalam 

 penelitian ini. 
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