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Abstrak : Faktor yang berhubungan Dengan Kejadian Anemia Pada Ibu Hamil.
Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu hamil bila kadar Hb kurang dari 11gr%.
Menurut WHO kejadian anemia saat hamil berkisar antara 20% sampai 89% pada tahun 2015
dengan menetapkan Hb 11 gr % sebagai dasarnya. Penelitian ini dengan menggunakan
metode desain penelitian cross sectional. Teknik pengambilan sample menggunakan rendom
sampling dengan jumlah 40 sampel, analisis data yang digunakan adalah analisis bivariat.
Hasil penelitian tidak ada hubungan yang signifikan antara Usia Ibu dengan Kejadian anemia
pada ibu hamil dengan nilai P value 0,808 dan OR= 1,348. Ada hubungan yang signifikan
antara Paritas dengan Kejadian anemia pada ibu hamil dengan nilai P value 0,036. Ada
hubungan yang signifikan antara usia kehamilan dengan Kejadian anemia pada ibu hamil
dengan nilai P value 0,021, dan OR= 0,153. Tidak ada hubungan yang signifikan antara
pendidikan ibu dengan Kejadian anemia pada ibu hamil dengan nilai P value 1,000 dan OR=
1,054
Kata Kunci : Usia Ibu, Paritas, usia kehamilan, pendidikan ibu
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PENDAHULUAN

bayi yaitu pembatasan petumbuhan janin,
berat badan lahir rendah dan kelahiran
prematur, karena zat besi tidak dapat
diserap.(Atikah Proverawati, buku anemia
dan anemia kehamilan, 2011).

Penyebab AKI secara global 80% karena
komplikasi obstetric langsung. Yakni
pendarahan 25%, keracunan (eklamsi)
12%, keguguran (abortus) 13%, infeksi
10% persalinan macet (partus lama) 8%,
dan sebab – sebab yang lain seperti
penyakit
jantung,
kanker,
dan
sebagainya.(Prawirohardjo, 2012)
Pendarahan merupakan salah satu
penyebab AKI yang menduduki urutan
pertama. Pendarahan dapat disebabkan
oleh banyak faktor salah satunya adalah
anemia. Anemia adalah keadaan dimana
kadar HB dalam darah kurang dari 12%,
sedangkan anemia dalam kehamilan
adalah kondisi ibu hamil bila kadar Hb
kurang dari 11 gr%. (Manuaba, 2010)

Berdasarkan angka kejadian anemia pada
ibu hamil di RSU Kabupaten Tangerang
periode Januari – Desember tahun 2017
sebesar 76 responden dari 320 ibu hamil
yang melakukan pemeriksaan kehamilan
(ANC) di RSU Kabupaten Tangerang.
(Rekam medik RSU Kabupaten Tangerang
periode Januari – Desember 2017).
Berdasarkan uraian diatas melalui
penelitian ini mahasiswa berupaya untuk
melakukan penelitian yang berjudul faktor
– faktor yang berhubungan dengan anemia
pada ibu hamil di RSU Kabupaten
Tangerang tahun 2018

Menurut WHO kejadian anemia saat hamil
berkisar antara 20% sampai 89% pada
tahun 2015 dengan menetapkan Hb 11 gr
% sebagai dasarnya. Angka anemia
kehamilan di Indonesia menunjukkan nilai
yang cukup tinggi. 40 % kematian ibu di
Negara berkembang berkaitan dengan
anemia dalam kehamilan. Kebanyakan
anemia dalam kehamilan disebabkan oleh
defisiensi besi dan perdarahan akut bahkan
tidak jarang kebudayaan saling berkaitan.
Kejadian
anemia
dalam
Negara
berkembang bekisar antara 20 sampai 89
% dengan menetapkan HB 11 % sebagai
dasarnya dan kebudayaan ibu-ibu hamil
memiliki kadar HB yang rendah.
Berdasarkan hasil penelitian Fatimah,S
Ernawati
frekuensi
anemia
dalam
kehamilan terjadi sekitar 42.2 %. 3,8 %
terjadi pada trimester I, 13,6 % terjadi
pada trimester II, dan 24,8 % terjadi pada
trimester III. (Fatimah, 2015).

METODE
Penelitian ini menggunakan metode penelitian
deskriptif korelasional dengan pendekatan
cross sectional. Penelitian ini dilaksanakan di
Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang
Tahun 2018. Populasi dari penelitian adalah
320 siswa. Teknik pengambilan sampel adalah
random sampling, sebanyak 76 responden.
Pengumpulan
data
dilakukan
dengan
menggunakan jenis data skunder. Analisa
penelitian menggunakan analisis univariat dan
bivariat.

Kompikasi anemia pada kehamilan yaitu
pada ibu akan mengakibatkan kehilangan
darah selama persainan dan membuatnya
lebih sulit untuk melawan infeksi oleh sebab
itu meningkatkan resiko infeksi pada ibu
yaitu pneumonia paling sering, UTI
(Urinary Tract Infections/saluran kemih),
dan endometritis adapun komplikasi pada
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1. Distribusi Frekuensi Usia Ibu, Paritas, Usia
Kehamilan, Pendidikan Dengan Kejadian Kehamilan
Faktor
Anemia
Ringan
Sedang
Berat
Usia Ibu
Beresiko
(<20 & > 30 th)
Tidak beresiko
(20-35 th)
Paritas
Beresiko
(primi & grande)
Tidak Beresiko
(multipara)
Usia Kehamilan
Beresiko
(13 – 28 minggu)
Tidak beresiko
< 12 mg dan >29
mg)
Pendidikan
Rendah
Tinggi

Frekuensi

Persentase

Anemia dalam kehamilan dapat
mengakibatkan kehilangan darah selama
persainan dan membuatnya lebih sulit untuk
melawan
infeksi
oleh
sebab
itu
meningkatkan resiko infeksi pada ibu yaitu
pneumonia paling sering, UTI (Urinary
Tract Infections/saluran kemih), dan
endometritis adapun komplikasi pada bayi
yaitu pembatasan petumbuhan janin, berat
badan lahir rendah dan kelahiran prematur,
karena zat besi tidak dapat diserap.(Atikah
Proverawati, buku anemia dan anemia
kehamilan, 2011).

45
31
0

59,2
40,8
0

17

22,4

59

77,6

68

89,5

8

10,5

60

78,9

Variabel

16

21,1

Usia Ibu

52
24

68,4
31,6

Hasil Penelitian menunjukan bahwa
Anemia pada ibu hamil yang terjadi Di Rumah
Sakit Umum Kabupaten Tangerang senbanyak
59,29 ibu mengalami anemia ringan dan 40,8
% ibu hamil mengalami anemia sedang.
Anemia dalam kehamilan adalah
kondisi ibu hamil bila kadar Hb kurang dari
11 gr % (manuaba, 2010) Berdasarkan hasil

penelitian Fatimah,S Ernawati frekuensi
anemia dalam kehamilan terjadi sekitar
42.2 %. 3,8 % terjadi pada trimester I,
13,6 % terjadi pada trimester II, dan 24,8
% terjadi pada trimester III. (Fatimah,
2015).
Kebanyakan
anemia
dalam
kehamilan disebabkan oleh defisiensi besi
dan perdarahan akut bahkan tidak jarang
kebudayaan saling berkaitan. Kejadian
anemia dalam Negara berkembang bekisar
antara 20 sampai 89 % dengan menetapkan
HB 11 % sebagai dasarnya dan
kebudayaan ibu-ibu hamil memiliki kadar
HB yang rendah.

Tabel 2.Hubungan Usia Ibu, Paritas, Usia Kehamilan,
Pendidikan Dengan Kejadian Kehamilan

Beresiko
(<20 & > 30 th)
Tidak beresiko
(20-35 th)
Paritas
Beresiko
(primimara
&
grandemulti)
Tidak Beresiko
(multipara)
Usia Kehamilan
Beresiko
(13 – 28 mg)
Tidak beresiko
<12mg & >29
mg)
Pendidikan
Rendah
Tinggi

Ringan

11
34

Anemia
Sedang
Berat
6
25

P
Value

1,34

0
0,808
0

31
37

0
0,036

8

31

0

29

0

0

2
14

31
14

0,0210,15
0

21
10

0
0

1,000

Usia Ibu. Dari hasil penelitian yang
terbanyak adalah ibu hamil yang mengalami
anemia ringan dengan usia ibu tidak
beresiko sebanyak 34 responden (57,6%),
dengan Hasil uji statistic diperoleh nilai P
value = 0,808 maka dapat disimpulkan
bahwa tidak ada hubungan yang bermakna
antara Usia ibu dengan anemia.

Hal ini tidak sesuai dengan teori
Manuaba, 2010 yang menyatakan bahwa
di usia < 20 tahun dan > 35 tahun
termasuk resiko tinggi untuk kehamilan,
karena belum matangnya alat reproduksi
untuk hamil, sehingga dapat merugikan
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besar pula sehingga harus di aliri oleh
darah menjadi lebih banyak hal ini
membuat kebutuhan ibu akan zat besi
semakin meningkat.

kesehatan ibu maupun perkembangan
ataupun pertumbuhan janin dan usia < 20
tahun keadaan emosional remaja saat hamil
tidak stabil mengakibatk an konsumsi gizi
seimbang masih kurang sehingga anemia
pada kehamilan sedangkan kurun waktu
produktif sehat yaitu 20 – 35 tahun.

Pendidikan.
Hasil
penelitian
terbanyak adalah pada ibu hamil anemia
ringan dengan pendidikam rendah
sebanyak 31 responden (68,9%), Hasil uji
statistic diperoleh nilai P value = 1,000 maka
dapat disimpulkan bahwa tidak ada
hubungan yang bermakna antara Usia
Kehamilan dengan anemia.

Paritas. dari hasil peneltian yang
terbanyak adalah ibu hamil yang mengalami
anemia ringan dengan paritas beresiko
(primipara dan grandemulti) sebanyak 37
responden (82,2%) Hasil uji statistic
diperoleh nilai P value = 0,036 maka dapat
disimpulkan bahwa ada hubungan yang
bermakna antara paritas dengan anemia.

Hal ini tidak sesuai dengan teori
Arisman (2010) yang menyatakan bahwa,
faktor pendidikan juga bepengaruh saat
pemberian tablet besi : efek samping dari
tablet besi yang dapat mengganggu seperti
mual muntah, sehingga orang cenderung
menolak tablet yang diberikan. Penolakan
tersebut sebanarnya berpangkal dari
ketidak tahuan mereka selama kehamilan,
mereka memerlukan tambahan zat besi.

Hal ini sesuai dengan teori Ida
Mardalena, Buku Dasar – Dasar Ilmu Gizi
Konsep Dan Penerapan Pada Asuhan
Keperawatan, 2017 yang menyetakan
bahwa, Jarak kehamilan menentukan besar
kecilnya kebutuhan ibu akan zat gizi karena
cadangan zat gizi pada tubuh dapat terkuras
apabila terlalu sering hamil, jadi semakin
sering ibu hamil maka semakin terkuras
gizi dalam tubuh, gizi merupakan salah
satu faktor yang memepengaruhi ibu
hamil mengalami anemia.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan
pembahasan dapat disumpulkan bahwa
terdapat hubungan yang bermakna antara
Paritas dan Usia Kehamilan terhadap kejadian
Anemia. Namun Usia Ibu dan Pendidikan
tidak ada hubungan yang signifikan dengan
kejadian keputihan.
Terbanyak adalah Ibu hamil yang
mengalami Anemia Ringan, Usia Ibu tidak
beresiko (20 – 35 tahun), Paritas beresiko
(primi dan grandemulti), Usaia Kehamilan
beresiko (13-28 minggu) dan Pendidikan
rendah.

Usia Kehamilan.
Dari hasil
penelitian yang terbanyak adalah pada ibu
hamil yang mengalami anemia ringan
dengan usia kehamilan yang beresiko (13-28
mg) sebanyak 31 responden (68,9%) dengan
Hasil uji statistic diperoleh nilai P value =
0,021 maka dapat disimpulkan bahwa ada
hubungan yang bermakna antara Usia
Kehamilan dengan anemia.
Hal ini sesuai teori dari Dameria
Magdalena Tambunan, 2011)Bahwa ibu
hamil dengan usia kehamilan trimester 3
beresiko 4,3 kali menderita anemia pada
saat hamil di bandingkan ibu hamil dengan
usia kehamilan trimester 1. Hal ini terjadi
karena adanya hemodilusi darah pada
trimester 2 yang bisa menyebabkan
anemia. Bila tidak teratasi akan
mempengaruhi kadar Hb pada trimester
berikutnya karena makin bertambah usia
kehamilan maka janin akan bertambah
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