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1.1 Latar Belakang 

Kehamilan merupakan proses fisiologi pada siklus reproduksi 

manusia. Dalam proses  kehamilan tersebut terjadi beberapa perubahan 

fisiologi pada tubuh ibu hamil. Salah satunya adalah perubahan sirkulasi 

darah dan hemodinamik, dimana terjadi pengenceran darah yang 

disebabkan oleh bertambahnya volume darah. Pengenceran ini dianggap 

sebagai proses fisiologi karena kebutuhan darah akan semakin meningkat 

seiring dengan bertambahnya usia kehamilan.. Salah satunya adalah 

dengan mengonsumsi suplement vitamin zat besi yang berfungsi untuk 

memenuhi kebutuhan nutrisi baik untuk ibu maupun bayi yang sedang 

dikandung. Perubahan fisiologis pada ibu hamil menyebabkan terjadinya 

peningkatan kebutuhan zat besi selama kehamilan. Peningkatan kebutuhan 

zat besi untuk memenuhi kebutuhan massa sel darah merah yang lebih 

besar dan pembentukan otot tambahan, terutama otot uterus. Jumlah ini 

mencapai 425 mg sepanjang kehamilan 40 minggu. Janin memerlukan 

kira-kira 300 mg, kebanyakan pada kehamilan sepuluh minggu terakhir 

dan plasenta membutuhkan 25 mg. Karena itu kehamilan membutuhkan 

750 mg zat besi. Pemberian zat besi pada ibu hamil merupakan salah satu 

syarat pelayanan kesehatan K4 pada ibu hamil. Dimana jumlah suplemen 

zat besi yang diberikan selama kehamilan ialah sebanyak 90 tablet (Fe). 

Zat besi merupakan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk membentuk sel 

darah merah (hemoglobin) (Sarwono, 2008). 

 

Zat besi juga berfungsi dalam sistem pertahanan tubuh. Pada ibu 

hamil, zat besi memiliki peranan yang cukup penting untuk pertumbuhan 



janin, asupan zat besi yang diberikan oleh ibu hamil kepada janinnya 

melalui plasenta akan digunakan janin untuk kebutuhan tumbuh 

kembangnya, termasuk untuk perkembangan otaknya, sekaligus 

menyimpannya dalam hati sebagai cadangan hingga bayi berusia 6 bulan. 

Selain itu, zat besi juga membantu dalam mempercepat proses 

penyembuhan luka khususnya luka yang timbul dalam proses persalinan. 

Pada setiap trimester kehamilan, kebutuhan zat besi untuk ibu hamil berbeda 

beda, hal ini karena saat usia kehamilan bertambah, janin di dalam 

kandungan ibu hamil juga bertambah besar. Semakin tumbuh besar janin, 

kebutuhan zat besi pada ibu hamil dan sang janin juga ikut bertambah. Pada 

trimester pertama kehamilan belum terjadi perubahan fisiologis yang cukup 

signifikan, kebutuhan zat besi pada usia kehamilan ini sekitar 26 mg per 

hari. Trimester kedua usia kehamilan kebutuhan zat besi sudah mulai 

meningkat. Untuk setiap harinya, kebutuhan zat besi ibu hamil meningkat 9 

mg per hari. Pada trimester ketiga usia kehamilan, kebutuhan zat besi pada 

ibu hamil juga meningkat 9 mg setiap harinya. Kekurangan zat besi sejak 

sebelum kehamilan bila tidak diatasi dapat mengakibatkan ibu hamil 

menderita anemia (Sarwono, 2008).  

Ibu hamil disebut anemia jika kadar hemoglobin di bawah 11 g/dL 

atau hematokrit kurang dari 33%. Dalam praktik rutin, konsentrasi Hb 11,0 

g/dL pada akhir trimester pertama, dan 10g/dL pada trimester kedua dan 

ketiga diusulkan menjadi batas bawah untuk mencari penyebab anemia 

dalam kehamilan. Nilai-nilai ini kurang lebih sama dengan nilai Hb 

terendah pada ibu hamil yang mendapat suplementasi besi, yaitu 11,0 g/dL 

pada trimester pertama dan 10,5 g/dL pada trimester kedua dan ketiga 

(Sarwono, 2008). 

 

Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) 

memperkirakan bahwa 35-75% ibu hamil di negara berkembang dan 18% 

ibu hamil di negara maju mengalami anemia (Karaoglu, et.al, 2010). Saat 



ini, prevalensi global anemia diperkirakan 30,2%. Menurut WHO (2008), 

secara global anemia pada ibu hamil adalah sekitar 24,1% di Amerika, 

48,2% di Asia Tenggara, 25,1% di Eropa, 44,2% di Timur Mediterania, 

30,7% di Pasifik Barat, dan tertinggi di Africa 57,1% . Di Ethiopia, proporsi 

yang lebih tinggi dari wanita hamil mengalami anemia (22%) dibandingkan 

wanita yang menyusui (19%). Di Indonesia pada tahun 2010 angka kejadian 

anemia masih cukup tinggi yaitu sekitar 50-70 juta jiwa, anemia defisiensi 

besi mencapai 20%-33%. Berdasarkan Laporan hasil Riset Kesehatan Dasar 

(RISKESDAS) Nasional tahun 2010 di 440 kota/kabupaten di 33 provinsi 

di Indonesia oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Depkes 

RI mengungkapkan bahwa secara nasional prevalensi anemia di perkotaan 

mencapai 14,8%. Anemia merupakan salah satu faktor penyebab tidak 

langsung kematian ibu hamil. Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia 

adalah tertinggi bila dibandingkan dengan Negara ASEAN lainnya. 

Perempuan yang meninggal karena komplikasi selama kehamilan dan 

persalinan mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 289.000 orang. 

Target penurunan angka kematian ibu sebesar 75% antara tahun 1990 dan 

2015 (WHO, 2015). 

Ibu hamil yang menderita anemia dapat menyebabkan  terjadinya 

beberapa komplikasi yaitu   abortus, berat bayi lahir rendah (BBLR), 

pertumbuhan janin terhambat,  atonia uteri, inersia uteri, retensio placenta. 

Dampak yang dapat ditimbulkan akibat anemia pada ibu hamil adalah 

perdarahan pada saat melahirkan, bayi berat lahir rendah (BBLR), 

penurunan IQ, bayi mudah terinfeksi dan mudah menderita gizi buruk. 

Akibat anemia tersebut menyebabkan terjadinya peningkatan angka 

kematian ibu dan bayi. Sedangkan dampak sosial ekonomi akibat anemia 

adalah  penurunan produktifitas sumber daya manusia (Depkes, 2005). 

Salah satu program pemerintah dalam upaya pembinaan gizi 

masyarakat khususnya pada kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan 

angka kejadian anemia pada ibu hamil adalah dengan pemberian tablet Fe 



dengan persentase sebanyak 98% (Renstra kementerian kesehatan tahun 

2014). Secara nasional cakupan ibu hamil mendapat tablet Fe tahun 2014 

sebesar 85,1%, data tersebut belum mencapai target program tahun 2014 

sebesar 95%. Provinsi di Indonesia pada tahun 2014 dengan cakupan  

tablet Fe tertinggi terdapat di Provinsi Bali (95%), DKI Jakarta (94,8%), 

dan Jawa Tengah (92,5%). Sedangkan cakupan terendah terdapat di 

Provinsi Papua Barat (38,3%), Papua (49,1%), dan Banten (61,4%) (Profil 

kesehatan DKI Jakarta, 2014). 

Pada pelaksanaan program pemerintah dalam pemberian tablet Fe 

tersebut, tidak semua ibu hamil patuh untuk mengonsumsi tablet Fe  sesuai 

anjuran. Masalah utama dalam mengonsumsi tablet Fe  pada kehamilan 

adalah kepatuhan. Perempuan sering gagal untuk mengonsumsi suplemen 

secara teratur karena faktor yang bervariasi dan ini diduga menjadi potensi 

dasar dari  tingginya prevalensi anemia pada ibu hamil. Menurut Survey 

Ethiopia Demografi Kesehatan (EDH) (2011), cakupan suplementasi zat 

besi cukup  rendah karena hanya 17,3% wanita mendapat  suplemen 

selama kehamilan.  hanya 0,4% lengkap 90 tablet atau lebih. Beberapa 

penelitian yang dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan 

tingkat kepatuhan minum tablet besi (Fe) yang bervariasi. Hasil Riskesdas 

(2013) menunjukkan bahwa mengonsumsi zat tablet Fe selama kehamilan 

di Indonesia sebesar 89,1%. Ibu hamil yang mengonsumsi tablet Fe 90 hari 

selama kehamilan sebesar 33,3 %. Ibu hamil yang mengonsumsi tablet Fe 

kurang dari 90 hari sebesar 34,4% dan sebesar 21,4% yang tidak 

mengonsumsi tablet Fe 90 hari (Riskesdas, 2013). 

 

Di Desa Kotaraja Kecamatan Sikur, Lombok tahun 2013 

menunjukkan angka kepatuhan sebesar 40% (Hernawati, Jaya S. 2013). 

Hal serupa juga didapatkan pada penelitian yang dilakukan oleh Novi dkk 

diwilayah kerja Puskesmas Gondosari, Kecamatan Gebog, Kabupaten 



Kudus dengan angka kepatuhan sebesar 47,60% pada tahun 2014 (Rezeki, 

dkk. 2014). Kepatuhan ibu mengonsumsi tablet Fe di Mengwi I kabupaten 

Badung sebesar 30% ( Ni Wayan kertiasih, 2014). Dalam penelitian 

Namchar, dkk (2013), hasil Riskesdas 2010 menunjukkan bahwa 80,7% 

perempuan usia 10-59 tahun yang mendapat atau membeli tablet Fe 

dengan jumlah hari minum zat besi. Masih ada 19,3% ibu hamil yang tidak 

minum tablet Fe dan hanya 18,0% yang minum tablet Fe 90 hari atau lebih. 

 Dalam presurvey awal di Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih 

pada bulan Januari tahun 2017, ditemukan kurang lebih 45% ibu hamil  

tidak patuh mengonsumsi tablet Fe. Presurvey ini dilakukan dengan cara 

mendatangi ibu hamil di puskesmas kecamatan cempaka putih yang 

berjumlah 24 orang dan dilakukan wawancara. Ada beberapa faktor yang 

memengaruhi kepatuhan ibu hamil diantaranya adalah jumlah gravida, 

usia ibu, pendidikan ibu, pengetahuan ibu tentang manfaat tablet Fe,  

pekerjaan ibu, efek samping tablet Fe yang dialami ibu, dan dukungan 

keluarga. Serta dari sisi agama islam, bahan, proses pembuatan, dan 

kandungan dari tablet Fe tidak diteliti. 

Dalam Islam, hamil bagi seorang wanita, terutama istri adalah suatu 

tugas mulia yang Allah amanahkan kepada dirinya dengan cara yang sah 

menurut aturan agama, dan memiliki kewajiban memelihara kelangsungan 

hidup janin dalam rahimnya agar dapat lahir sebagai bayi yang sehat dan 

sempurna. Untuk itu wanita sangat ditegaskan untuk selalu menjaga 

kesehatan reproduksinya dengan baik sebagai tempat perlindungan janin 

yang akan dikandungnya kelak. Bayi yang dikandung adalah aset terbesar 

bagi orangtuanya, dan peran orangtua sangatlah penting untuk membentuk 

karakter seorang anak dan bagaimana anak tersebut tumbuh. Untuk itu 

pada saat kehamilan berlangsung, wanita hamil diharuskan untuk menjaga 

kandungannnya dengan baik, serta memperoleh nutrisi yang baik dan halal 

agar bayi yang dikandung memperoleh sesuatu yang baik kelak. Dengan 



pemberian tablet Fe, merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya 

hal-hal yang dapat menimbulkan mudharat baik bagi ibu dan janinnya. 

 

1.2 Rumusan Masalah   

Ibu hamil yang mengalami anemia, cenderung terjadi komplikasi baik ibu 

atau janinnya, dan juga menjadi risiko meningkatnya angka kematian ibu. 

Untuk itu diberikan tambahan supplement tablet Fe, tetapi masih 

rendahnya kepatuhan ibu untuk mengonsumsi tablet Fe. 

1.3  Pertanyaan penelitian 

1. Bagaimana gambaran kepatuhan ibu hamil mengonsumsi tablet Fe? 

2. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi kepatuhan ibu hamil 

mengonsumsi tablet Fe? 

3. Bagaimana pandangan Islam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi  

kepatuhan ibu hamil mengonsumsi tablet Fe? 

1.4     Tujuan Penelitian   

1. Mengetahui gambaran kepatuhan ibu hamil untuk mengonsumsi tablet Fe 

di puskesmas kecamatan cempaka putih tahun 2017. 

2. Mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi  kepatuhan ibu hamil untuk 

mengonsumsi tablet Fe di puskesmas kecamatan cempaka putih tahun 2017. 

3. Mengetahui pandangan Islam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi 

kepatuhan ibu hamil mengonsumsi tablet Fe 

1.5       Manfaat Penelitian  

1.5.1 Manfaat Bagi Institusi 

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat untuk penyusunan program 

dalam peningkatan  kualitas pelayanan ibu hamil di wilayah kerja 

puskesmas  Kecamatan  Cempaka Putih. 



 1.5.2   Manfaat Bagi Keilmuan 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 

pustaka dan masukan dalam penelitian lebih lanjut. 

2. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan kesehatan masyarakat 

yang berhubungan dengan kesehatan ibu hamil. 

1.5.3 Manfaat bagi Pemerintah 

Sebagai perbaikan pelayanan kesehatan ibu hamil di masa yang akan 

datang. 

1.5.4 Manfaat bagi Masyarakat 

Peningkatan mutu  kesehatan masyarakat khususnya kesehatan ibu 

dan anak 

 

1.6 Ruang Lingkup 

Penelitian ini meneliti tingkat kepatuhan ibu hamil mengonsumsi 

tablet Fe dalam pencegahan anemia di wilayah kerja puskesmas kecamatan  

Cempaka Putih. 

 


