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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menurut laporan World Health Organization (WHO) diperkirakan di 

seluruh dunia terdapat sekitar 536.000 wanita meninggal dunia akibat 

masalah persalinan. Dari jumlah tersebut, 99% di antaranya terjadi di Negara-

negara berkembang (Bambang, 2007). 

Mortalitas dan morbiditas pada waktu hamil dan bersalin adalah 

masalah besar di negara berkembang. Di negara miskin sekitar 25-50% 

kematian wanita usia subur disebabkan oleh hal yang berkaitan dengan 

kehamilan (Saifuddin, 2006). 

Kesepakatan dunia dalam ketetapan Millenium Development Goals 

(MDGs) 2015, target AKI adalah 102 per 100.000 kelahiran hidup 

(Hermianti, 2008). 

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia adalah yang tertinggi bila 

dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Salah satu faktor 

penyebab tidak langsung kematian ibu hamil adalah anemia. Kematian ibu 

banyak terjadi pada masa sekitar persalinan yang sebenarnya dapat dicegah 

melalui kegiatan yang efektif seperti pemeriksaan kehamilan 

berkesinambungan, pemberian gizi yang memadai dan lain-lain (Manuaba, 

2007). 

Menurut data pencapaian AKI Indonesia berdasarkan hasil Analisis 

Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 AKI di Indonesia 

adalah 228/100.000 kelahiran hidup, sementara data yang tercatat pada 

Departemen Kesehatan berdasarkan hasil laporan dari seluruh Dinas 

Kesehatan Propinsi di Indonesia AKI Indonesia 119 per 100.000 kelahiran 

hidup. Penyebab utama kematian ibu langsung adalah perdarahan 28%, 

eklampsia 24%, dan infeksi 11%. Penyebab tidak langsung adalah anemia 

51% (Depkes, 2007). 

Kehamilan merupakan suatu hal yang fisiologis yang menjadi 

dambaan setiap pasangan suami isteri. Kehamilan yang fisiologis akan dapat 
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menjadi patologis jika terdapat kelainan-kelainan yang berhubungan dengan 

kehamilan yang dapat menyebabkan kematian. Salah satu faktor penyebab 

tidak langsung kematian ibu hamil adalah anemia. Wanita hamil dengan 

anemia meningkatkan resiko angka prematurus, berat badan lahir rendah 

(BBLR), dan angka kematian bayi (Notobroto, 2003). 

Di daerah pedesaan banyak dijumpai ibu hamil dengan malnutrisi, 

kehamilan dan persalinan dengan jarak yang berdekatan, ibu hamil dengan 

pendidikan dan tingkat sosial ekonomi rendah (Manuaba, 2010). 

Anemia gizi besi merupakan masalah gizi utama bagi semua 

kelompok umur dengan prevalensi paling tinggi pada ibu hamil (70%), dan 

pekerja yang berpenghasilan rendah (40%). Sedangkan prevalensi pada anak 

sekolah sekitar 30% serta pada balita sekitar 40% (Supariasa, 2002). 

Anemia yang sering ditemukan pada ibu hamil adalah anemia 

defisiensi besi yang disebut dengan “potential danger to mother and child” 

(bahaya potensial bagi ibu dan anak) dan pengaruhnya sangat besar terhadap 

sumber daya manusia. Oleh karena itu, anemia defisiensi besi ini memerlukan 

perhatian yang serius oleh semua pihak yang terkait dalam pelayanan 

kesehatan khususnya pelayanan kesehatan di Indonesia (Manuaba, 2010). 

Data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2008 menunjukkan bahwa 

prevalensi anemia pada ibu hamil di Indonesia adalah 70% mengalami 

anemia sedangkan di Sumatera Barat, jumlah ibu hamil yang mengalami 

anemia sebesar 69% (Dinkes Sumbar, 2008).  

Dari hasil laporan Dinas Kesehatan Pasaman Barat tahun 2008 

kejadian anemia pada ibu hamil adalah 19,7%, tahun 2009 sebanyak 12,5% 

dan tahun 2010 sebanyak 9,2%. 

Ibu hamil yang mengalami anemia di wilayah kerja UPTDK 

Puskesmas Desa Baru tahun 2008 sebanyak 28,5%, tahun 2009 sebanyak 

24,3% dan tahun 2010 sebanyak 21,1%.  

Adapun program yang sudah dilakukan petugas Puskesmas dalam hal 

pencegahan anemia defisiensi besi ini adalah dengan pemberian tablet besi 

(Fe) 30 mg minimal  sebanyak 90 tablet selama kehamilan (Arisman, 2003). 
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Survey awal yang dilakukan terhadap 10 orang ibu hamil diketahui 

sebanyak 7 orang tidak memiliki ijazah SMA, 4 orang dari 7 orang ibu hamil 

yang tidak memiliki ijazah SMA tersebut menderita anemia, yang memiliki 

kartu Jamkesmas sebanyak 6 orang, 3 orang dari 6 orang ibu hamil yang 

memiliki kartu Jamkesmas tersebut menderita anemia.  

Berdasarkan permasalahan di atas penulis merasa tertarik untuk 

meneliti apakah ada hubungan tingkat pendidikan dan status ekonomi dengan 

kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah UPTDK Puskesmas Desa Baru. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah apakah ada hubungan tingkat pendidikan dan status ekonomi dengan 

kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja UPTDK Puskesmas Desa 

Baru tahun 2011”.  

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui hubungan tingkat pendidikan dan status 

ekonomi dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah kerja 

UPTDK Puskesmas Desa Baru tahun 2011. 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahuinya distribusi frekuensi kejadian anemia pada ibu hamil di 

wilayah kerja UPTDK Puskesmas Desa Baru Tahun 2011. 

b. Diketahuinya distribusi frekuensi tingkat pendidikan ibu hamil di 

wilayah kerja UPTDK Puskesmas Desa Baru Tahun 2011. 

c. Diketahuinya distribusi frekuensi status ekonomi ibu hamil di wilayah 

kerja UPTDK Puskesmas Desa Baru Tahun 2011. 

d. Diketahuinya hubungan tingkat pendidikan dengan kejadian anemia 

pada ibu hamil di wilayah kerja UPTDK Puskesmas Desa Baru Tahun 

2011. 
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e. Diketahuinya hubungan status ekonomi dengan kejadian anemia pada 

ibu hamil di wilayah kerja UPTDK Puskesmas Desa Baru Tahun 

2011. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Meningkatkan pengetahuan dan wawasan peneliti dalam melakukan 

penelitian tentang anemia dalam kehamilan. 

2. Bagi Institusi Pendidikan 

Sebagai referensi untuk pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan 

khususnya tentang kejadian anemia pada ibu hamil. 

3. Bagi Tempat Penelitian 

Sebagai bahan masukan bagi pelaksana pelayanan kesehatan di UPTDK 

Puskesmas Desa Baru. 

 

E. Keaslian Penelitian  

Penelitian ini akan mengungkapkan hubungan variabel independen 

(tingkat pendidikan dan status ekonomi) dengan variabel dependen (kejadian 

anemia pada ibu hamil) yang telah dilakukan di UPTDK Puskesmas Desa 

Baru dari Maret sampai Juni 2011.  

Penelitian yang sama dengan penelitian ini adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Agustia Sandra (2010) dengan judul “Hubungan Pengetahuan 

dan Ekonomi Ibu Hamil dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil di 

Kanagarian Kamang Mudiak Kabupaten Agam Tahun 2009”. Perbedaan 

dengan ini adalah waktu penelitian, tempat penelitian dan salah satu variabel 

independen. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL 

 

 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Anemia  

a. Pengertian 

Anemia adalah suatu keadaan dimana kadar haemoglobin 

kurang dari normal, yang berbeda di tiap kelompok umur dan jenis 

kelamin. Berdasarkan WHO untuk ibu hamil batas normal 

haemoglobin adalah 11 gr% (Supariasa, 2002). 

Anemia dalam kehamilan merupakan masalah nasional karena 

mencerminkan nilai kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan 

pengaruhnya sangat besar terhadap kualitas sumber daya manusia 

(Manuaba, 2010).  

b. Penyebab Anemia 

Menurut Mochtar (1998) penyebab anemia adalah sebagai berikut:  

1) Kurang gizi/malnutrisi. 

2) Kurang zat besi dalam zat makanan. 

3) Malabsorpsi. 

4) Kehilangan darah yang banyak: persalinan yang lalu, haid, dan 

lain-lain. 

5) Penyakit kronik: TBC, paru, cacing usus, malaria, dan lain-lain.  

Kebanyakan anemia dalam kehamilan disebabkan oleh 

defisiensi besi (Fe) dan perdarahan akut dan tidak jarang keduanya 

saling berintekrasi (Saifuddin, 2006). 

c. Faktor yang Berhubungan dengan Anemia dalam Kehamilan 

1) Pendidikan  

Semakin tinggi tingkat  pendidikan seseorang makin realitas 

cara berpikirnya serta makin luas ruang lingkup cara berpikirnya 

(Sandra, 2010). 
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Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Alex King 

(2007), diketahui bahwa 53% anemia pada ibu hamil terjadi pada 

ibu hamil yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini 

disebabkan karena kurangnya pengetahun mereka tentang anemia 

sehingga mengurangi tingkat kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe 

90 butir.  

2) Ekonomi   

Semakin tinggi pendapatan keluarga maka semakin 

terpenuhi kebutuhan makanan yang mengandung asupan gizi besi 

di dalamnya (Sandra, 2010). 

Tingkat ekonomi yang kurang memadai untuk memenuhi 

kebutuhan ibu selama hamil sangat mempengaruhi kehamilan ibu 

(Daemeyer, 1996). Jika seorang ibu berada dalam keluarga yang 

berkecukupan maka ia akan dapat memenuhi semua kebutuhannya 

selama hamil terutama dalam mengkonsumsi makanan maupun 

minuman. Jika sebaliknya ia akan mengutamakan kebutuhan 

keluarga terlebih dahulu dan tidak memikirkan kalau kebutuhan 

makanan bagi tubuhnya belum mencukupi. 

d. Gejala Anemia pada Ibu Hamil 

Gejala anemia pada kehamilan yaitu ibu mengeluh cepat lelah, 

sering pusing, mata berkunang-kunang, malaise, nafsu makan turun, 

konsentrasi hilang, nafas pendek (pada anemia yang parah), 

konjungtiva pucat, muka pucat, ujung kuku pucat dan keluhan mual 

muntah lebih hebat pada hamil muda (Manuaba, 2010).  

e. Patofisiologi Anemia dalam Kehamilan 

Darah bertambah banyak dalam kehamilan yang lazim disebut 

hidremia atau hipervolemia. Bertambahnya sel-sel darah kurang bila 

dibandingkan dengan bertambahnya plasma, sehingga terjadi  

pengenceran darah. Pertambahan tersebut berbanding sebagai berikut 

plasma 30%, sel darah 18% dan haemoglobin 19% (Wiknjosostro, 

2006). 



7 
 

Pengenceran darah dianggap penyesuaian diri secara fisiologi 

dalam kehamilan dan bermanfaat bagi wanita, pertama-tama 

pengenceran itu meringankan beban jantung yang harus bekerja lebih 

berat dalam masa kehamilan, karena sebagai akibat hidremia cardic 

output meningkatkan kerja jantung lebih ringan, apabila viskositas 

darah rendah. Resistansi periper berkurang pula, sehingga tekanan 

darah tidak naik, kedua pada perdarahan waktu persalinan, banyaknya 

unsur besi yang hilang  lebih sedikit dibandingkan dengan apa bila 

darah itu tetap kental. Tetapi pengenceran darah yang tidak diikuti 

dengan sel darah merah yang seimbang dapat menyebabkan anemia. 

Bertambahnya volume darah dalam kehamilan dimulai sejak 

kehamilan 10 minggu dan mencapai puncaknya dalam kehamilan 

antara 32 dan 36 minggu (Wiknjosostro, 2006). 

Menurut Saifuddin (2006) kehamilan membutuhkan tambahan 

zat besi sekitar 800 mg untuk mencukupi kebutuhan yang terdiri dari: 

1) 300 mg untuk janin dan plasenta. 

2) 500 mg untuk pertambahan eritrosit ibu.  

Selama periode hamil ibu hamil dengan mudah mengalami 

kekurangan besi, dimana janin bisa mengakumulasi besi bahkan dari 

ibu yang kekurangan besi, setiap ibu dibutuhkan waktu 2 tahun untuk 

mengisi kembali cadangan besi yang hilang selama hamil (Riswan, 

2003). 

f. Pembagian Anemia dalam Kehamilan 

Menurut Wiknjosostro (2006) anemia dalam kehamilan dibagi 

atas:  

1) Anemia Defisiensi Besi 

Anemia defisiensi besi sering terjadi pada masa kehamilan dan 

nifas. Anemia ini disebabkan oleh kurangnya penyerapan zat besi 

dari traktus gastrointestinal, kurangnya zat besi dalam makanan 

dan adanya gangguan penyerapan gizi. Kebutuhan zat besi 

bertambah dalam kehamilan, terutama dalam trimester terakhir. 
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Apabila masuknya zat besi tidak ditambah, maka akan mudah 

terjadi defisiensi besi, lebih-lebih pada kehamilan kembar. 

2) Anemia Megaloblastik 

Anemia megaloblastik terjadi karena kekurangan vitamin B12. 

Anemia ini ditemukan pada wanita yang tidak mengkonsumsi 

sayuran segar atau kandungan protein tinggi.  

3) Anemia Hipoplastik 

Anemia hipoplastik belum diketahui penyebabnya, kecuali yang 

disebabkan oleh infeksi berat (sepsis), keracunan dan sinar rontgen 

atau sinar radiasi. 

4) Anemia Hemolitik  

Anemia hemolitik adalah anemia yang disebabkan oleh 

penghancuran atau pemecahan sel darah merah yang lebih cepat 

dari pembuatannya. Anemia hemolitik disebabkan karena 

gangguan pembentukan sel darah. Anemia ini jarang dijumpai 

tetapi merupakan komplikasi yang serius. 

g. Menegakkan Diagnosa Anemia 

Menurut Manuaba (2010) untuk menegakkan diagnosa anemia 

kehamilan dapat dilakukan dengan anamnesa: 

1) Data subjektif 

a) Ibu mengatakan sering pusing 

b) Ibu mengatakan cepat lelah 

c) Ibu mengatakan badan lemas 

d) Ibu mengatakan susah bernafas 

2) Data objektif 

a) Konjungtiva pucat 

b) Muka pucat 

c) Ujung-ujung kuku pucat 
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3) Pemeriksaan penunjang  

Menurut Muhammad Riswan (2003) pemeriksaan dan 

pengawasan dapat dilakukan dengan alat sahli. Hasil pemeriksaan 

Hb dengan sahli dapat digolongkan sebagai berikut: 

a) Anemia ringan  : Hb 10 – 11 gr% 

b) Anemia sedang  : Hb 7 – 10 gr% 

c) Anemia berat  : Hb < 7 gr% 

h. Pengaruh Anemia pada Kehamilan, Persalinan, Nifas dan Janin 

Menurut Manuaba (2010) pengaruh anemia pada kehamilan, 

persalinan, nifas dan janin adalah sebagai berikut:  

1) Pengaruh Anemia terhadap Kehamilan 

a) Abortus (keguguran)   

b) Persalinan prematurus 

c) Gangguan pertumbuhan janin dalam rahim 

d) Ancaman dekompensasi kordis (Hb < 6 gr%) 

e) Mola hidati dosa  

f) Mudah terjadi infeksi 

g) Hyperemesis gravidarum  

h) Perdarahan sebelum persalinan 

i) Ketuban pecah dini 

2) Pengaruh Anemia terhadap Persalinan  

a) Gangguan his 

b) Kala II dapat berlangsung lama dan partus lama 

c) Kala uri dapat diikuti retensio placenta dan kelemahan his. 

3) Pengaruh Anemia pada Saat Nifas  

a) Terjadi sub involusi uteri menimbulkan pendarahan post partum 

b) Memudahkan infeksi puerpuerium 

c) Pengeluaran ASI berkurang 

d) Terjadinya dekompensasi kordis. 

4) Pengaruh Anemia terhadap Janin  

a) Kematian janin dalam kandungan 
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b) Berat bayi lahir rendah 

c) Kelahiran dengan anemia 

d) Cacat bawaan 

e) Mudah terinfeksi sampai kematian perinatal 

f) Inteligensi rendah. 

i. Penanganan Anemia 

Menurut Saifuddin  (2009) penanganan anemia pada ibu hamil 

dilakukan dengan :  

1) Pemberian suplemen zat besi sebanyak 60 mg/hari dapat 

menaikkan kadar Hb sebanyak 1 gr % / bulan. 

2) Pemberian preparat parental yaitu dengan ferum dextran sebanyak 

1000 mg (20 ml) intravena atau 2 x 10 ml/I pada gletus, dapat 

meningkatkan kadar Hb relatif cepat yaitu 2%.   

3) Meningkatkan konsumsi zat besi dari sumber alami melalui 

penyuluhan terutama makanan yang bersumber hewani yang 

mudah diserap seperti hati, ikan, daging, dan lain-lain. Selain itu 

perlu ditingkatkan makanan yang banyak mengandung vitamin C 

dan vitamin A (buah dan sayuran), (Almatsier, 2009).   

4) Penanganan anemia pada ibu hamil dilakukan dengan pemberian 

zat besi sebanyak 60 mg / hari selama 30 hari (Arisman, 2003).  

5) Pencegahan anemia dilakukan dengan memberikan tablet Fe 30 

mg selama 90 hari (Arisman, 2003). 

6) Kombinasi 60 mg besi dan 50 ug asam folat untuk profilaksis 

anemia (Saifuddin, 2006). 

 

2. Tingkat Pendidikan 

a. Pengertian  

Pendidikan adalah serangkaian komunikasi dengan 

menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan terhadap 

pengembangan individu seutuhnya supaya dapat mengembangkan 

potensinya semaksimal mungkin. Potensi ini adalah potensi fisik, 
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emosi, sosial, sikap, pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan itu 

dapat berupa pendidikan formal, informal dan non formal (Notoatmojo, 

2003). 

Pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia 

dalam upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan adalah suatu proses 

belajar yang berarti di dalam pendidikan itu terjadi proses pertumbuhan, 

perkembangan atau perubahan ke arah yang lebih dewasa, lebih baik 

dan lebih matang pada diri individu, kelompok atau masyarakat. 

 

b. Jenis-jenis Pendidikan 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 jenis-jenis 

pendidikan dibagi menjadi tiga jenis yaitu:  

1) Pendidikan formal, yaitu pendidikan yang diberikan di sekolah 

seperti SD, SMP, SMA, PT.  

2) Pendidikan informal, yaitu pendidikan yang berlangsung dalam 

keluarga.  

3) Pendidikan non formal, yaitu pendidikan yang berlangsung dalam 

masyarakat umum, biasanya bertujuan untuk melengkapi 

pendidikan di sekolah dan pendidikan dalam keluarga seperti 

kursus-kursus.  

 

c. Tingkat Pendidikan Formal 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 di 

Indonesia ada dua tingkat pendidikan dalam sistim persekolahan yaitu: 

1) Pendidikan rendah terdiri dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah 

Menegah Pertama (SMP) atau sederajat. 

2) Pendidikan tinggi dalam bentuk SMA, Akademi, Perguruan 

Tinggi. 

Tingkat pendidikan mempengaruhi kesadaran akan pentingnya 

arti kesehatan diri individu dan lingkungannya yang dapat 
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mempengaruhi atau mendorong kebutuhan akan pelayanan kesehatan. 

Pendidikan kesehatan adalah suatu upaya atau kegiatan untuk 

menciptakan perilaku masyarakat yang kondusif untuk kesehatan. 

Artinya pendidikan kesehatan berupaya agar masyarkat menyadari atau 

mengetahui hal-hal yang merugikan kesehatan mereka dan kesehatan 

orang lain, kemana harus mencari pengobatan bilamana sakit. 

Ibu adalah faktor yang sangat penting dalam memperhatikan 

status kesehatan dalam keluarga. Pendidikan kesehatan diperlukan pada 

kelompok ini agar ibu menyadari atau melakukan hal-hal yang dapat 

memperhatikan kesehatan yang baik untuk dirinya dan keturunan 

mereka (Notoatmodjo, 2003).  

 

3. Status Ekonomi  

a. Pengertian  

Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu aicos dan 

nomos yang artinya aturan-aturan dalam rumah tangga. Pada dasarnya 

menerangkan tentang prinsip di dalam rumah tangga dan mencapai 

kepuasan maksimum (Suyanto, 2004). 

Ekonomi merupakan bagian dari fungsi sosial, dimana bila 

kesehatan keluarga tidak terpelihara maka fungsi ini dapat terganggu 

kehidupan sehingga kehidupan warga menjadi tidak sempurna 

(Muninjaya, 1999). Bila kepala keluarga menderita suatu penyakit 

maka produktivitas kerja akan menurun, akibatnya penghasilan 

keluarga akan terganggu sehingga dapat mempengaruhi keadaan 

ekonomi keluarga secara keseluruhan.  

b. Status Ekonomi Ibu Hamil  

Status ekonomi merupakan tingkatan kemampuan keluarga 

dinilai dari pendapatan keluarga. Status ekonomi masyarakat dibedakan 

atas keluarga miskin (Gakin) dan keluarga bukan miskin (Non Gakin). 

Jika keluarga memiliki kartu miskin (Jamkesmas/Jamkesda) maka 
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keluarga tersebut digolongkan kepada keluarga miskin (BKKBN, 

2008). 

 

4. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kejadian Anemia pada Ibu 

Hamil 

Menurut Notoatmodjo (2003) tingkat pendidikan sangat erat 

kaitannya dengan penggunaan pelayanan kesehatan, yang berarti 

mengakibatkan keadaan kesehatan yang lebih baik. 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Alex King 

(2007), diketahui bahwa 53% anemia pada ibu hamil terjadi pada ibu 

hamil yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini 

disebabkan karena kurangnya pengetahun mereka tentang anemia 

sehingga mengurangi tingkat kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe 90 

butir.  

 

5. Hubungan Status Ekonomi dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil 

Tingkat ekonomi yang kurang memadai untuk memenuhi 

kebutuhan ibu selama hamil sangat mempengaruhi kehamilan ibu 

(Daemeyer, 1996). Jika seorang ibu berada dalam keluarga yang 

berkecukupan maka ia akan dapat memenuhi semua kebutuhannya 

selama hamil terutama dalam mengkonsumsi makanan maupun 

minuman. Jika sebaliknya ia akan mengutamakan kebutuhan keluarga 

terlebih dahulu dan tidak memikirkan kalau kebutuhan makanan bagi 

tubuhnya belum mencukupi. 

 

B. Kerangka Konsep 

Penelitian ini menggunakan kerangka konsep untuk menghubungkan 

variabel independen dengan variabel dependen. Dalam hal ini variabel 

independennya adalah tingkat pendidikan dan status ekonomi ibu hamil 

sedangkan variabel dependennya adalah kejadian anemia pada ibu hamil. 
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Variabel Independen   Variabel Dependen 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 
Kerangka konsep hubungan tingkat pendidikan dan status ekonomi dengan kejadian 
anemia pada ibu hamil di wilayah kerja UPTDK Puskesmas Desa Baru tahun 2011 

 
C. Hipotesa Penelitian 

1. Ha : Ada hubungan antara tingkat pendidikan dan status ekonomi 

dengan kejadian anemia pada ibu hamil. 

2. Ho: Tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dan status 

ekonomi dengan kejadian anemia pada ibu hamil. 

 

Tingkat Pendidikan  

 

Status Ekonomi  

 

Kejadian Anemia pada 
Ibu Hamil    
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BAB III 
METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dengan pendekatan cross 

sectional dimana variabel independen dan variabel dependen dikumpulkan 

dalam waktu yang bersamaan (Budiarto, 2002). 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian telah  dilakukan di wilayah kerja UPTDK Puskesmas Desa 

Baru bulan Maret sampai dengan Juni 2011. 

 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi  

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang 

diteliti (Notoatmodjo, 2005). Yang menjadi populasi dalam penelitian ini 

adalah seluruh ibu hamil yang ada di wilayah kerja UPTDK Puskesmas 

Desa Baru pada tahun 2011 sebanyak 255 orang. 

 

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek yang 

diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi (Notoatmodjo, 2003). 

Besar sampel dihitung dengan menggunakan rumus (Notoatmodjo, 2005):  

           N 
n =  

              1 + N (d2) 
 

Keterangan: 

 n = Besar sampel  

 N = Jumlah populasi  

 d = Tingkat ketetapan atau presisi (0,05%) 

 

 

 

15 
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      N 
n =  

   1 + N (d2) 
 

     255 
n =  

             1 + 255 (0,052) 
 

     255 
n =  

            1 + 255 (0,0025) 
 
  n = 155,725 dibulatkan menjadi 156 orang. 

Jadi jumlah sampel yang diperoleh sebanyak 156 responden 

dengan kriteria:  

a. Inklusi  

1) Bersedia menjadi responden dan bersedia diwawancarai. 

2) Berada di tempat saat penelitian. 

3) Mampu berkomunikasi secara lancar. 

b. Eksklusi  

1) Tidak bersedia diperiksa Hb. 

2) Tidak berada di tempat saat penelitian setelah dilakukan 3 kali 

kunjungan. 

Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan 

teknik simple random sampling dengan cara menentukan jumlah sampel 

secara proporsional berdasarkan jumlah ibu hamil per jorong dengan 

memakai rumus pengambilan sampel seperti di atas. Kemudian dibuat 

daftar populasi dari masing-masing jorong lalu diambil sampel secara 

acak sehingga didapatkan sampel sebanyak 156 orang. Secara rinci 

pengambilan sampel untuk tiap jorong adalah : 
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Tabel I 
Ibu hamil yang menjadi populasi dan sampel 

No. Nama Jorong Jumlah Bumil Jumlah Sampel 

1 Sukorejo 63 (63/255) x 156 = 39 

2 Sidomulyo 48 (48/255) x 156 = 29 

3 Mulyorejo 48 (48/255) x 156 = 29 

4 Kampung Mesjid Baru 65 (65/255) x 156 = 40 

5 Air Napal 11 (11/255) x 156 = 7 

6 Taming 10 (10/255) x 156 = 6 

7 Pasir Panjang 10 (10/255) x 156 = 6 

Jumlah 255 156 

 

D. Definisi Operasional  

Tabel II 
Definisi Operasional 

No Variabel 
Defenisi 
Operasional Alat ukur Cara ukur Hasil ukur 

Skala 
ukur 

1 
 
 
 
 
2 

Tingkat 
pendidikan 
 
 
 
Status 
ekonomi  

Pendidikan/ 
ijazah 
terakhir yang 
dimiliki 
responden 
Status 
ekonomi 
diukur 
berdasarkan 
kepemilikan 
kartu 
Jamkesmas / 
Jamkesda  

Kuesioner 
 
 
 
 
Kuesioner 
 

Wawancara 
 
 
 
 
Wawancara 
 

a. Rendah  
< SMA 

b. Tinggi  
≥ SMA  

 
a. Rendah: 

Memiliki 
kartu 
Jamkesmas/ 
Jamkesda.  

b. Tinggi: 
Tidak 
memiliki 
kartu 
Jamkesmas/ 
Jamkesda.  

Ordinal 
 
 
 
 
Ordinal 
 

3 Anemia 
pada ibu 
hamil  
 

Ibu hamil 
yang 
memiliki 
kadar Hb < 
11 gr% 

Haemo- 
meter 
sahli 

Pemeriksa-
an langsung 

a. Anemia  
  jika Hb < 11 
gr%. 
b. Tidak 
anemia  
 jika Hb ≥ 11 
gr%. 

Ordinal 
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E. Pengolahan dan Analisa Data 

1. Pengolahan Data 

Data yang dikumpulkan diolah secara manual melalui tahapan 

sebagai berikut: 

a. Pemeriksaan data (editing)  

Setelah semua format wawancara diisi, maka dilakukan kembali 

pemeriksaan data untuk melihat kelengkapan pengisian format secara 

keseluruhan. 

b. Pengkodean data (coding)  

Memberi kode jawaban dari hasil pemeriksaan pada lembar format 

wawancara dengan memberikan kode pada masing-masing kategori. 

Untuk kejadian anemia pada ibu hamil 

Anemia   : Hb < 11 gr% diberi kode 1. 

Tidak Anemia : Hb ≥ 11 gr% diberi kode 0. 

Untuk tingkat pendidikan:  

Rendah   : < SMA diberi kode 1.  

Tinggi   : ≥ SMA diberi kode 0. 

Untuk status ekonomi: 

Rendah : Memiliki kartu Jamkesmas/Jamkesda diberi kode 1. 

Tinggi  : Tidak memiliki kartu Jamkesmas/Jamkesda diberi kode 0.  

c. Mengentri data (entry) 

Memasukkan data ibu hamil (Hb, tingkat pendidikan dan status 

ekonomi) ke dalam master tabel. 

d. Pemindahan data (tabulating) 

Setelah data dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam master tabel 

maka dilakukan tabulasi dengan menggunakan tabel distribusi 

frekuensi, kemudian dihitung dan dijumlahkan.                                                 

e. Membersihkan data (cleaning) 

Data yang dimasukkan dalam master tabel telah dicek kembali untuk 

memastikan data tersebut benar-benar bersih dari kesalahan. 
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2. Analisa Data 

a. Analisa Univariat 

Analisa univariat dilakukan untuk mengetahui gambaran 

distribusi frekuensi variabel yang diteliti yaitu tingkat pendidikan, 

status ekonomi dan kejadian anemia pada ibu hamil dengan 

menggunakan SPSS.  

 
b. Analisa Bivariat  

Analisa bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan dua 

variabel (variabel independen dan variabel dependen) yaitu hubungan 

tingkat pendidikan dan status ekonomi dengan kejadian anemia pada 

ibu hamil. Untuk melihat hubungan dua variabel tersebut dilakukan 

uji statistik Chi square. 

Untuk mengetahui signifikansi (derajat kemaknaan) hubungan 

antara variabel independen dengan variabel dependen ditentukan 

dengan nilai p value = 0,05. Apabila nilai p ≤ 0,05 maka ada 

hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan status 

ekonomi dengan kejadian anemia pada ibu hamil dan jika nilai p > 

0.05 maka  hubungan antara tingkat pendidikan dan status ekonomi 

dengan kejadian anemia pada ibu hamil tidak bermakna (Budiarto, 

2002). 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 
 
 
 

A. Hasil Penelitian 

Pengumpulan dan pengolahan data hasil penelitian dilaksanakan pada 

bulan Maret sampai Juni 2011. Hasil penelitian dilakukan analisa univariat 

dan bivariat. Analisa univariat bertujuan untuk melihat distribusi frekuensi 

masing-masing variabel, sedangkan analisa bivariat untuk melihat hubungan 

masing-masing variabel independen dan dependen. 

 

1. Analisa Univariat 

Analisa univariat bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan 

karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. Dengan analisa 

univariat dapat dilihat distribusi responden berdasarkan tingkat 

pendidikan, status ekonomi  dan kejadian anemia dapat dilihat pada uraian 

di bawah ini : 

a. Tingkat Pendidikan 

Hasil penelitian yang dilakukan sehubungan dengan tingkat 

pendidikan respoden dapat dilihat pada tabel III berikut : 

Tabel III 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

di Wilayah Kerja UPTDK Puskesmas Desa Baru 
Tahun 2011 

 
No. Tingkat Pendidikan f (%) 

1 Rendah 101 64,7 

2 Tinggi 55 45,3 

Jumlah 156 100 

 
Dari tabel III di atas dapat dilihat bahwa pada umumnya 

responden memiliki tingkat pendidikan rendah (64,7). 

 

20 
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b. Status Ekonomi 

Hasil penelitian yang berhubungan dengan status ekonomi responden 

pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel IV berikut : 

 
Tabel IV 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Status Ekonomi di 
Wilayah Kerja UPTDK Puskesmas Desa Baru 

Tahun 2011 
 

No. Status Ekonomi f (%) 

1 Rendah 77 49,4 

2 Tinggi 79 50,6 

Jumlah 156 100 

 

Dari tabel IV diketahui bahwa hampir separoh responden 

memiliki status ekonomi rendah (49,4%).  

 

c. Kejadian Anemia 

Kejadian anemia di wilayah kerja UPTDK Puskesmas Desa Baru  

Tahun 2011 dapat dilihat pada tabel V berikut :  

Tabel V 
Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan Kejadian Anemia di 

Wilayah Kerja UPTDK Puskesmas Desa Baru  Tahun 2011 
 

No. Kejadian Anemia f (%) 

1 Anemia 69 44,2 

2 Tidak Anemia 87 55,8 

Jumlah 156 100 

 

Dari tabel V diketahui bahwa hampir separoh responden 

mengalami anemia (44,2%).  
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2. Analisa Bivariat 
 
a. Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Kejadian Anemia 

 
Hubungan antara tingkat pendidikan dengan kejadian anemia pada ibu 

hamil di wilayah kerja UPTDK Puskesmas Desa Baru Tahun 2011 

dapat dilihat pada tabel VI berikut : 

Tabel VI 
Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kejadian Anemia di 
Wilayah Kerja UPTDK Puskesmas Desa Baru Tahun 2011 

 

No. 
Tingkat 

Pendidikan 

Kejadian Anemia 
Total 

Anemia Tidak Anemia 

n % n % n % 

1 Rendah 54 53,5 47 46,5 101 100 

2 Tinggi 15 27,3 40 72,3 55 100 

Jumlah 69 44,2 87 55,8 156 100 

                                                                                                p = 0,000 
 

Berdasarkan tabel VI di atas dapat dilihat bahwa responden yang 

mengalami anemia lebih tinggi pada ibu yang tingkat pendidikan 

rendah (53,5%) dibandingkan dengan ibu yang tingkat pendidikan 

tinggi (27,3%).  

Hasil uji Chi Square didapatkan nilai p = 0,000. Nilai p < 0,05 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara 

tingkat pendidikan dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah 

kerja UPTDK Puskesmas Desa Baru Tahun 2011.  

 

b. Hubungan Status Ekonomi dengan Kejadian Anemia pada Ibu 

Hamil 

Hubungan status ekonomi dengan kejadian anemia pada ibu hamil di 

wilayah kerja UPTDK Puskesmas Desa Baru dapat dilihat pada tabel 

VII berikut : 
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Tabel VII 
Hubungan Status Ekonomi dengan Kejadian Anemia  di Wilayah 

Kerja UPTDK Puskesmas Desa Baru  Tahun 2011 
 

No. 
Status 

Ekonomi 

Kejadian Anemia 
Total 

Anemia Tidak Anemia 

n % n % n % 

1 Rendah 53 68,8 24 31,2 77 100 

2 Tinggi 16 20,3 63 79,7 79 100 

Jumlah 69 44,2 87 55,8 156 100 

                                                                                                p = 0,003 
 

Berdasarkan tabel VII di atas diketahui bahwa kejadian anemia 

lebih tinggi pada responden yang status ekonomi rendah (68,8%) 

dibandingkan dengan responden status ekonomi tinggi (20,3%). 

Hasil uji Chi Square didapatkan nilai p = 0,003. Nilai p < 0,05 

dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara 

status ekonomi dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah 

kerja UPTDK Puskesmas Desa Baru  Tahun 2011.  

 

B. Pembahasan 
 

1. Tingkat Pendidikan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah responden yang 

memiliki tingkat pendidikan rendah sebanyak 101 orang (64,7%) 

sedangkan responden yang memiliki tingkat pendidikan tinggi hanya 55 

orang atau 45,3%. Hal ini sejalan dengan data profil kesehatan Puskesmas 

Desa Baru yang menyatakan bahwa wanita dengan tingkat pendidikan 

SLTP ke bawah masih banyak dibandingkan dengan pria. 

Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan 

kecerdasan dan keterampilan manusia. Pendidikan tinggi akan 

memudahkan manusia untuk menyerap informasi yang disampaikan. Pada 

ibu hamil, dengan pendidikan tinggi diharapkan ibu tersebut banyak 
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mengetahui atau memperoleh informasi berbagai hal yang berhubungan 

dengan kesehatan. Informasi kesehatan bisa diperoleh ibu hamil dimana 

saja, dengan banyaknya informasi kesehatan baik dari tenaga kesehatan 

ataupun dari media lain.  

Menurut Notoatmodjo (2003) tingkat pendidikan sangat erat 

kaitannya dengan penggunaan pelayanan kesehatan, yang berarti 

mengakibatkan keadaan kesehatan yang lebih baik. 

Namun, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Yuli Rahmawati (2008), yang menyatakan pada penelitian yang 

berjudul Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian anemia pada 

ibu hamil, ditemukan 65,4% responden memiliki tingkat pendidikan 

rendah. Artinya, tingkat pendidikan hanya sampai SLTP/sederajat atau 

bahkan lebih rendah (SD atau tidak sekolah). Penelitian ini juga sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustia Sandra (2010), yang 

menyatakan bahwa jumlah responden yang memiliki pendidikan rendah 

sebanyak 63%. 

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh Alex King (2007), 

diketahui bahwa 53% anemia pada ibu hamil terjadi pada ibu hamil yang 

memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini disebabkan oleh 

kurangnya pengetahun mereka tentang anemia sehingga mengurangi 

tingkat kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe 90 butir.  

Menurut peneliti rendahnya tingkat pendidikan ibu hamil di wilayah 

kerja UPTDK Puskesmas Desa Baru disebabkan oleh rendahnya status 

ekonomi keluarga dan adanya anggapan bahwa pendidikan tingkat SLTP 

sudah cukup.  

 

2. Status Ekonomi 

Dalam hasil penelitian diketahui bahwa jumlah responden yang 

memiliki status ekonomi rendah sebanyak 77 orang (49,4%) sedangkan 

responden yang memiliki status ekonomi tinggi sebanyak 79 orang atau 

50,6%. Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) 
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Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan bahwa 33,4% penduduk di 

Pasaman Barat tergolong pada penduduk ekonomi lemah.  

Pada penelitian ini status ekonomi dibedakan berdasarkan 

kepemilikan kartu Jamkesmas (Jaminan Kesehatan Masyarakat). Data 

Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan pemegang kartu 

Jamkesmas berjumlah 133.386 jiwa. 

Penelitian ini sama hasilnya dengan penelitian dengan yang 

dilakukan oleh Agustia Sandra (2010), jumlah responden yang memiliki 

status ekonomi rendah sebesar 39,2%.  

Tingkat ekonomi yang kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan 

ibu selama hamil sangat mempengaruhi kehamilan ibu (E. M. Daemayer, 

1996). Jika seorang ibu berada dalam keluarga yang berkecukupan maka 

ia akan dapat memenuhi semua kebutuhannya selama hamil terutama 

dalam mengkonsumsi makanan maupun minuman. Jika sebaliknya ia akan 

mengutamakan kebutuhan keluarga terlebih dahulu dan tidak memikirkan 

kalau kebutuhan makanan bagi tubuhnya belum mencukupi. 

Status ekonomi merupakan tingkatan kemampuan keluarga dinilai 

dari pendapatan keluarga. Status ekonomi masyarakat dibedakan atas 

keluarga miskin (Gakin) dan keluarga bukan miskin (Non Gakin). Jika 

keluarga memiliki kartu miskin (Jamkesmas/Jamkesda) maka keluarga 

tersebut digolongkan kepada keluarga miskin (BKKBN, 2008). 

Ekonomi merupakan bagian dari fungsi sosial, di mana bila 

kesehatan keluarga tidak terpelihara maka fungsi ini dapat terganggu 

kehidupan sehingga kehidupan warga menjadi tidak sempurna 

(Muninjaya, 1999). Bila kepala keluarga menderita suatu penyakit maka 

produktivitas kerja akan menurun, akibatnya penghasilan keluarga akan 

terganggu sehingga dapat mempengaruhi keadaan ekonomi keluarga 

secara keseluruhan.  

Menurut peneliti rendahnya status ekonomi ibu hamil disebabkan 

oleh kurangnya lapangan pekerjaan dan sempitnya lahan pertanian bagi 

keluarga karena kebanyakan ibu hamil terdiri dari petani.    
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3. Kejadian Anemia pada Ibu Hamil 

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa jumlah responden yang 

mengalami anemia sebanyak 69 orang atau 44,2%, sedangkan ibu hamil 

yang tidak mengalami anemia sebanyak 87 orang (55,8%). Sedangkan 

data dari Puskesmas Desa Baru, pada tahun 2010 tercatat 28,5% ibu hamil 

yang terkena anemia.  

Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar 

haemoglobin di bawah 11 gr% pada trimester I dan III atau  kadar Hb 

<10,5 gr% pada trimester II (Saifuddin, 2006). Anemia dalam kehamilan 

merupakan masalah nasional karena mencerminkan  nilai kesejahteraan 

sosial ekonomi masyarakat dan pengaruhnya sangat besar terhadap 

kualitas sumber daya manusia (Manuaba, 2010). 

Anemia yang sering ditemukan pada ibu hamil adalah anemia 

defisiensi besi yang disebut dengan “potential danger to mother and 

child”  (bahaya potensial bagi ibu dan anak) dan pengaruhnya sangat besar 

terhadap sumber daya manusia. Oleh karena itu, anemia defisiensi besi ini 

memerlukan perhatian yang serius oleh semua pihak yang terkait dalam 

pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan di Indonesia 

(Manuaba, 2010). 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yuli 

Rahmawati yang menunjukkan 46,3% responden kejadian anemia pada 

kehamilannya. Hasil penelitian tersebut juga sama dengan hasil penelitian 

Agustia Sandra (2010) yang menyatakan jumlah ibu hamil yang 

mengalami anemia sebesar 74,4%. 

Menurut peneliti tingginya kejadian anemia pada ibu hamil 

disebabkan oleh kurangnya pemahaman ibu hamil tentang dampak dari 

kekurangan haemoglobin dan rendahnya daya beli ibu hamil untuk 

memenuhi kebutuhan makanan dan minuman yang mengandung zat besi 

selama kehamilan.  
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4. Hubungan Tingkat Pendidikan dengan Kejadian Anemia pada Ibu 

Hamil 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada 55 orang responden yang 

memiliki tingkat pendidikan tinggi, 15 orang (27,3%) mengalami kejadian 

anemia dan 40 orang (72,3%) tidak mengalami anemia.  Sedangkan pada 

101 orang responden yang memiliki tingkat pengetahuan rendah, 54 orang 

(53,5%) mengalami anemia dan 47 orang (46,5%) tidak mengalami 

anemia.  Hasil pengujian dengan Chi Square mendapatkan nilai p = 0,000 

Nilai p < 0,05, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang 

bermakna antara tingkat pendidikan dengan kejadian anemia pada ibu 

hamil di wilayah kerja UPTDK Puskesmas Desa Baru Tahun 2011.  

Menurut L. Green, salah satu faktor predisposisi yang mempengaruhi 

perilaku adalah pendidikan. Pendidikan dalam arti formal adalah proses 

penyampaian bahan/materi pendidikan kepada sasaran pendidikan guna 

mencapai perubahan perilaku individu dan masyarakat.  

Semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula tingkat 

intelegensianya sehingga penyampaian informasi kesehatan terutama 

tentang anemia pada ibu hamil dapat dengan mudah diserap. Penambahan 

informasi dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Yuli Rahmawati yang menyatakan terdapat hubungan yang bermakna 

antara tingkat pendidikan ibu hamil dengan kejadian anemia pada ibu 

hamil. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustia 

Sandra (2010) yang menyatakan terdapat hubungan antara tingkat 

pendidikan ibu hamil dengan kejadian anemia. Pendidikan kesehatan 

diperlukan pada kelompok ini agar ibu menyadari atau melakukan hal-hal 

yang dapat memperhatikan kesehatan yang baik untuk dirinya dan 

keturunan mereka (Notoatmodjo, 2003).  

Menurut peneliti kejadian anemia pada ibu hamil disebabkan oleh 

rendahnya tingkat pendidikan ibu hamil sehingga kurang memahami 

manfaat dan akibat kekurangan zat besi selama kehamilan.  
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5. Hubungan Status Ekonomi dengan Kejadian Anemia pada Ibu Hamil 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada 79 orang responden 

dengan status ekonomi tinggi, 16 orang (20,3%) mengalami kejadian 

anemia dan 63 orang (79,7%) tidak mengalami anemia. Pada 77 responden 

yang memiliki status ekonomi rendah, 53 orang (68,8%) mengalami 

kejadian anemia dan 24 orang (31,2%) tidak mengalami kejadian anemia. 

Hasil uji Chi Square mendapatkan nilai p = 0,003, hal ini berarti nilai p < 

0,05. Dengan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 

antara status ekonomi dengan kejadian anemia pada ibu hamil di wilayah 

kerja UPTDK Puskesmas Desa Baru  Tahun 2011.  

Keadaan ekonomi rendah menyebabkan kurangnya dana yang 

digunakan untuk konsumsi pangan sehari-hari. Golongan ekonomi rendah 

terkadang hanya makan 1 kali sehari, sehingga setiap anggota keluarga 

tidak mendapatkan zat gizi yang cukup sesuai dengan kebutuhan nutrisi 

yang dibutuhkan tubuhnya. Pada ibu hamil, jika konsumsi makanan 

terutama zat besi kurang, maka ibu hamil tersebut akan lebih rentan untuk 

mengalami kejadian anemia.  

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Yuli Rahmawati yang 

menyatakan bahwa keadaan ekonomi keluarga berpengaruh pada kejadian 

anemia pada ibu hamil. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Agustia Sandra (2010) yang mendapatkan hasil terdapat hubungan 

status ekonomi dengan kejadian anemia pada ibu hamil. Keluarga ekonomi 

yang kurang mampu tidak bisa menyediakan semua kebutuhan zat gizi 

seluruh anggota keluarganya. Ibu adalah faktor yang sangat penting dalam 

memperhatikan status kesehatan dalam keluarga. Namun jika keadaan 

ekonomi keluarga tidak mampu, ibu hendaknya bisa menyiasati dengan 

bahan pangan yang lebih terjangkau harganya namun tetap dapat 

memenuhi kebutuhan nutrisi keluarga terutama kebutuhan zat gizi pada 

ibu hamil agar tidak terkena anemia. 
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Menurut peneliti kejadian anemia pada ibu hamil disebabkan oleh 

rendahnya status ekonomi ibu hamil sehingga kurangnya ketersediaan 

pangan yang mengandung zat besi selama kehamilan.  
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

A. Kesimpulan 

1. Lebih dari separuh responden memiliki tingkat pendidikan rendah. 

2. Hampir separuh responden memiliki status ekonomi rendah. 

3. Hampir separuh responden mengalami kejadian anemia. 

4. Terdapat hubungan bermakna antara tingkat pendidikan dengan kejadian 

anemia pada ibu hamil. 

5. Terdapat hubungan bermakna antara status ekonomi dengan kejadian 

anemia pada ibu hamil. 

 

B. Saran 

1. Bagi peneliti lain 

Diharapkan dapat melakukan penelitian yang berhubungan dengan 

kejadian anemia pada ibu hamil dengan variabel independen yang 

berbeda dengan variabel yang telah peneliti lakukan.   

2. Bagi Institusi Penelitian 

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk mengambil tindakan 

menurunkan angka kejadian anemia pada ibu hamil di UPTDK 

Puskesmas Desa Baru. 

3. Bagi Institusi Pendidikan 

Diharapkan dapat menjadi referensi dalam penelitian lain dengan konsep 

penelitian sejenis. 
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