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ABSTRACT 
 
Background : One of the groups most vulnerable to anemia were pregnant womens 
because the pregnant mother takes a lot of blood cells and the intake of nutrients for growth 
and development of her fetus. Anemia in pregnant women will give negative impact of low 
birth weight babies, prematurity, and postpartum hemorrhage. The number of pregnant 
women suffer from nutritional anemia in the health center Kassi Kassi-high in 2008 amounted 
to 71.45% 
 
Objective : To determine the relationship of nutrition knowledge of mothers and consumption 
patterns with the incidence of anemia among pregnant women in health center Kassi-Kassi 
Makassar. 
 
Methods : The study was cross sectional study. Samples were pregnant women who 
checked Hb levels in July-August 2009, total sample was 51 respondents, selected by 
purposive sampling, data were analyzed with SPSS and presented in table and narrative. 
 
Results : The results showed that the prevalence of anemia among pregnant women in the 
work area health center Kassi-Kassi were 47.0%, maternal nutrition knowledge were 65.0% 
less and less consumption patterns reached 55.0%. 
 
Conclusion : There was not association between maternal knowledge of malnutrition and 
anemia among pregnant women and there was a relationship between consumption patterns 
with the incidence of nutritional anemia in pregnant women. 
 
Keywords: maternal knowledge, consumption patterns, and anemia of pregnant women. 
 

 
 
PENDAHULUAN 
 

Anemia dalam kehamilan yang paling 
sering dijumpai adalah anemia gizi besi 
disebabkan kurangnya asupan zat besi dalam 
makanan karena gangguan resorpsi. Tingginya 
prevalensi anemia pada ibu hamil dapat 
memberikan dampak negatif terhadap janin yang 
dikandungnya dan ibu dalam kehamilan, 
persalinan maupun nifas diantaranya akan lahir 
bayi dengan berat badan lahir rendah, prematur, 
perdarahan post partum, dan lain-lain (Bakta, 
1994). 

Menurut data dari badan kesehatan dunia 
(WHO) diantara 100 jumlah ibu hamil terdapat 
52 orang diantaranya yang menderita anemia 
gizi. Jumlah ibu hamil yang menderita anemia 
pada tahun 2002 di Indonesia sebesar 51% 
meningkat menjadi 70% pada tahun 2003 
(Siswono, 2002). 

Jumlah penderita anemia gizi pada ibu 
hamil di Puskesmas Kassi-Kassi tahun 2008 
cukup besar yaitu terdapat 687 orang (71,45%).  
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Anemia gizi dipengaruhi oleh beberapa 
faktor diantaranya jumlah zat besi dalam 
makanan tidak cukup, penyerapan zat besi 
rendah, kebutuhan meningkat, kekurangan 
darah, pola makan tidak baik, status sosial 
ekonomi, penyakit infeksi, pengetahuan yang 
rendah tentang zat besi, dan terdapat zat 
penghambat penyerapan zat besi dalam 
makanan. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Herlina, dkk di kota Bogor tahun 2008 
menunjukkan bahwa semakin kurang baik pola 

makan, maka akan semakin tinggi angka 
kejadian anemia. 

Penelitian Muzayyaroh (2007) di 
puskesmas Kebak Kramat Surabaya 
menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan ibu 
hamil masih rendah sebesar 46,7% dan 
pencegahan anemia selama kehamilan cukup 
baik sebesar 43,3%. Sedangkan dari hasil uji 
korelasi didapatkan hubungan yang positif 
antara tingkat pengetahuan ibu hamil dengan 
pencegahan anemia selama kehamilan. 
 

 
METODE PENELITIAN 
 

Jenis penelitian ini adalah survey analitik 
dengan menggunakan  pendekatan ”Cross 
Sectional Study”. Populasi dalam penelitian ini 
adalah semua ibu hamil di Puskesmas Kassi-
Kassi sebanyak 228 orang. Sampel pada 
penelitian ini adalah semua ibu hamil yang 
memeriksakan kehamilannya di puskesmas 
Kassi-Kassi sebesar 51 orang. Pengambilan 
sampel menggunakan metode purposive 
sampling dengan kriteria ibu hamil yang 
memeriksakan kadar Hb-nya, rutin 
memeriksakan kehamilan, dan bersedia menjadi 
responden. 

Data yang dikumpulkan adalah data 
primer dan data sekunder. Data primer yaitu 
pengetahuan ibu hamil dilakukan dengan cara 
pemberian kuesioner dan pola makan yang 
diukur dengan formulir food frequency. 
Sedangkan data sekunder meliputi kadar Hb dan 
umur ibu hamil. Pengolahan data dilakukan 
dengan program SPSS. Analisis data dilakukan 
untuk menguji hipotesis dengan menggunakan 
metode Uji Chi-Square dan disajikan dalam 
bentuk tabel dan narasi. 

 

 
HASIL  PENELITIAN 
 
Karakteristik Variabel Penelitian 

Tabel 1 menunjukkan bahwa 
karakteristik responden berdasarkan umur 
sebagian besar sampel berumur 29-32 tahun 
sebesar 26%. Tingkat pendidikan ibu sebagian 
besar tamat SLTA sebesar 55%. Jenis 

pekerjaan lebih banyak ibu rumah tangga 
sebesar 80%. Kejadian anemia lebih banyak 
pada sebesar 47% dibanding ibu hamil yang 
tidak anemia. Pengetahuan ibu sebagian besar 
kurang sebanyak 65% dan pola konsumsi 
sebagian besar kurang sebanyak 55%. 

  
Tabel 1 

Distribusi Responden menurut umur, pendidikan dan pekerjaan 
 

Karakteristik Variabel n % 
Kelompok Umur (tahun) 

17-20 
21-24 
25-28 
29-32 
33-36 
37-40 

 
10 
12 
9 

13 
6 
1 

 
20 
24 
18 
26 
12 
2 

Tingkat Pendidikan Ibu 
Tamat SD 
Tamat SLTP 
Tamat SLTA 

 
6 
8 

28 

 
12 
16 
55 

51 
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Perguruan Tinggi 9 18 
Jenis Pekerjaan 

 PNS 
 Karyawan Swasta 
Pelajar/Mahasiswa 
Wiraswasta 
Ibu Rumah Tangga 

 
1 
4 
1 
4 

41 

 
2 
8 
2 
8 

80 
Jumlah 51 100 

 
Pengetahuan Ibu Hamil 

 
Tabel  2 

Hubungan antara Pengetahuan Ibu dengan Kejadian Anemia Gizi  
Pada Ibu Hamil  

 

Pengetahuan 
Ibu 

Kejadian Anemia Gizi 
Jumlah 

X2  ρ 
Value  

Anemia Tidak Anemia 
n % n % n % 

Kurang 
Cukup 

15 
9 

46 
50 

18 
9 

54 
50 

33 
18 

65 
35 0,000 0,986 

Jumlah 24 47 27 53 51 100 
 

Tabel 2 menunjukkan bahwa dari 33 ibu 
hamil yang pengetahuannya kurang terdapat 15 
orang (46%) yang mengalami anemia gizi 
sedangkan dari 18 ibu hamil yang 
pengetahuannya cukup terdapat 9 orang (50%) 
yang mengalami anemia gizi. Berdasarkan hasil 

analisis Uji Chi –Square diperoleh nilai          X2 

hitung = 0,000 < X2  dan nilai ρ = 0,986 > 0,05. 
Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada hubungan 
antara pengetahuan ibu dengan kejadian 
anemia gizi besi pada ibu hamil 

 
Pola Konsumsi 
 

Tabel 3 
Hubungan antara Pola Konsumsi dengan Kejadian Gizi Ibu Hamil 

 

Pola 
Konsumsi 

Kejadian Anemia Gizi 
Jumlah 

X2  ρ 
Value  

Anemia Tidak Anemia 
n % n % n % 

Kurang 
Cukup 

18 
6 

64 
26 

10 
17 

36 
74 

28 
23 

55 
45 5,942 0,015 

Jumlah 24 47 27 53 51 100 
 

 
Tabel 3 menunjukkan bahwa dari 28 ibu hamil 
dengan pola konsumsi kurang terdapat 18 orang 
(64%) yang mengalami anemia gizi sedangkan 
dari 23 ibu hamil dengan pola konsumsi cukup 
terdapat 6  orang (26%) yang mengalami 
anemia gizi. Berdasarkan hasil analisis Uji Chi –
Square diperoleh nilai          X2 hitung = 5,942 > 

X2  dan nilai ρ = 0,015 < 0,05. Hal ini 
menunjukkan bahwa ada hubungan antara pola 
konsumsi dengan kejadian anemia gizi pada ibu 
hamil. 
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PEMBAHASAN 
 
Pengetahuan Ibu Hamil 

Salah satu faktor penyebab terjadinya 
anemia pada ibu hamil adalah kurangnya 
pengetahuan tentang pentingnya mengkonsumsi 
makanan bergizi yang dapat memenuhi 
kebutuhan ibu dan bayinya selama kehamilan. 
Zat gizi yang sangat penting bagi ibu hamil 
adalah zat besi jika asupan ibu kurang maka 
akan menyebabkan ibu hamil mengalami 
anemia yang berakibat pada gangguan 
pertumbuhan dan perkembangan janin. Untuk itu 
pengetahuan ibu hamil tentang zat besi sangat 
diperlukan untuk mencegah ibu mengalami 
anemia.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sebagian besar ibu hamil mempunyai 
pengetahuan yang kurang tentang penyebab, 
gejala, dan dampak anemia serta zat pelancar 
dan penghambat absorpsi zat besi yaitu 
sebanyak 33 orang (65%). Berdasarkan hasil 
analisis Uji Chi- Square, diperoleh nilai X² hitung 
= 0,000 > X² dan nilai ρ = 0,986 < 0,05 hal ini 
menunjukkan tidak ada hubungan antara 
pengetahuan  ibu dengan kejadian anemia gizi 
pada ibu hamil.   

Pengetahuan ibu hamil yang kurang 
tentang anemia dan faktor yang 
mempengaruhinya akan berpengaruh pada 
kurangnya konsumsi makanan yang 
mengandung zat besi sehingga menyebabkan 
ibu hamil akan mengalami anemia yang pada 
akhirnya akan berpengaruh terhadap 
pertumbuhan dan perkembangan janin yang 
dikandungnya serta pada kesehatannya. 

Pengetahuan ibu hamil yang cukup 
mengenai anemia dan faktor yang 
mempengaruhinya tidak akan berarti jika ibu 
hamil tidak mengaplikasikan pengetahuannya 
tersebut sehingga konsumsi makanan yang 
mengandung zat besi tetap kurang. Hasil 
penelitian ini sesuai dengan penelitian Yetti 
Rahmawati (2006) di Rumah Sakit Pertiwi 

Makassar menunjukkan bahwa tidak ada 
hubungan antara pengetahuan ibu dengan 
kejadian anemia gizi pada ibu hamil. 

 
Pola Konsumsi 

Pola konsumsi makanan adalah 
susunan makanan yang dikonsumsi setiap hari 
untuk memenuhi kebutuhan tubuh dalam satu 
hidangan lengkap (Almatsier, 2005). Kejadian 
anemia sering dihubungkan dengan pola 
makanan yang rendah kandungan zat besinya 
serta makanan yang dapat memperlancar dan 
menghambat absorpsi zat besi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
sebagian besar pola konsumsi ibu hamil 
sebagian besar kurang sebanyak 28 orang 
(55%) sedangkan pola konsumsi cukup 
sebanyak 23 orang (45%). Berdasarkan hasil 
analisis Uji Chi-Square, diiperoleh nilai X² hitung 
= 5,942 > X² dan nilai ρ = 0,015 < 0,05 hal ini 
menunjukkan ada hubungan antara pola 
konsumsi dengan kejadian anemia gizi pada ibu 
hamil.   Hal ini disebabkan banyaknya 
pantangan atau tabu pada ibu hamil sehingga 
ada bahan makanan tertentu yang dilarang 
dikonsumsi oleh ibu hamil seperti larangan 
mengkonsumsi udang yang merupakan pelancar 
absorpsi zat besi. Larangan ini akan berakibat 
pada terhambatnya absorpsi zat besi pada ibu 
hamil yang akan menyebabkan terjadinya 
anemia. Selain itu juga terkait dengan konsumsi 
makanan pokok orang Indonesia yaitu  beras 
yang mengandung zat besi rendah dan kaya 
akan phytat dimana zat ini menurunkan 
bioavailibilitas zat besi.  

Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitian Nina Herlina di wilayah kerja 
Puskesmas Bogor tahun 2005 yang mendapati 
adanya kecenderungan bahwa semakin kurang 
baik pola konsumsi maka akan semakin tinggi 
angka kejadian anemia gizi pada ibu hamil.  
 

 
KESEMPULAN  
 
1. Tidak ada hubungan antara pengetahuan ibu 

dengan kejadian anemia gizi pada ibu 
hamil. 

2. Ada hubungan antara pola konsumsi dengan 
kejadian anemia gizi pada ibu hamil. 
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