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PENGARUH PEMBERIAN SUPLEMENTASI MULTI MIKRONUTRIEN DIBANDINGKAN Fe-

ASAM FOLAT TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN DAN STATUS ANEMIA IBU HAMIL 

Herta Masthalina 

Abstract: The period of pregnancy is a very important period, because at this time the quality of a child is 

determined. Fulfilment of optimal nutrition during this period will influence the growth and development of the 

fetus and the mother's health is concerned, if nutrient inputs in pregnant women not in accordance with the 

needs of the growing disturbance are likely to happen to the mother or the fetus. This research is to determine 

the level of compliance of pregnant women consume multiple micronutrient tablets / Fe-Folic Acid and find out 

the status of anaemia after intervention in Central Lombok District. The study was a quasi experimental research 

design with non equivalent control group design. The treatment group was given a multi micronutrients, where 

multi-micronutrient tablets used are micronutrients for pregnant women who created UNICEF in tablet form 

while the comparison group were given Fe-Folic Acid. The sample in this study as many as 95 people are 

anaemic pregnant women consisted of 48 pregnant women in the treatment group and 47 pregnant women in the 

comparison group. Samples were taken by random sampling (simple random). The results obtained by the 

number of subjects who adhere to the treatment group of 23 people (47.9%) and non-compliance of 25 people 

(52.1%), whereas the comparison group of subjects who obey as many as 11 people (23.4%) and 36 people who 

do not comply ( 76.6%). After a given intervention is found in the treatment group found the number of subjects 

who are not anaemic as much as 41.7% and 40.4% of comparison group. Chi square test results conducted on 

the status of anaemia after intervention showed no significant difference (p> 0.05) between treatment and 

comparison group (p = 1.000). 

Kata Kunci: supplementation, pregnant women, compliance level, anaemia status. 

PENDAHULUAN 

Masa kehamilan merupakan masa yang 

sangat penting, karena pada masa ini menentukan 

kualitas seorang anak. Pemenuhan gizi yang optimal 

pada masa ini akan berpengaruh terhadap terhadap 

pertumbuhan dan perkembangan janin serta 

kesehatan ibu yang bersangkutan. Apabila masukan 

gizi pada ibu hamil tidak sesuai dengan kebutuhan 

maka kemungkinan akan terjadi gangguan 

pertumbuhan terhadap ibu maupun janin yang 

dikandungnya (Paath et. al., 2005).  

Anemia gizi merupakan salah satu masalah 

gizi di Indonesia. Penyebab anemia gizi besi 

terutama karena makanan yang dimakan kurang 

mengandung besi, terutama dalam bentuk besi heme 

di samping zat-zat gizi lainnya yang juga dibutuhkan 

ialah asam folat, vitamin B12, protein, vitamin C, 

vitamin B6, tembaga, vitamin A, seng, dan protein 

hewani dapat meningkatkan penyerapan besi. 

Sedangkan kopi, kalsium, magnesium, dan asam fitat 

dapat mengikat Fe sehingga dapat mengurangi 

penyerapan. Di samping itu pada wanita karena 

kehilangan darah haid dan persalinan (Almatsier, 

2001). 

Menurut World Health Organization (2001) 

nilai ambang batas anemia (cut off point) Ibu hamil 

yaitu batas nilai hemoglobin 11.0 g/dL, bayi balita 

11.0 g/dL, usia sekolah 12.0 g/dL, pria dewasa 13.0 
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g/dL, wanita dewasa 12.0 g/dL.  Anemia pada ibu 

hamil menjadi masalah yang perlu mendapat 

perhatian besar, karena akibat yang timbul berkaitan 

dengan kualitas bayi yang dilahirkan. Pada masa 

kehamilan merupakan periode yang sangat 

menentukan kualitas sumber daya manusia di masa 

depan karena tumbuh kembang anak sangat 

ditentukan oleh kondisi saat dalam kandungan. Akan 

tetapi perlu diingat bahwa status gizi bayi yang akan 

dilahirkan ditentukan juga oleh kondisi ibu sebelum 

hamil maupun saat hamil (Lubis, 2003). 

Program suplementasi besi sudah lama 

dikerjakan secara rutin pada ibu hamil di Puskesmas 

dan Posyandu, menggunakan tablet yang 

mengandung 60 mg besi dan 0,25 mg asam folat. 

Sejauh ini hasil yang dicapai belum 

menggembirakan, terbukti dari prevalensi anemia 

pada ibu hamil yang masih sangat tinggi terutama 

pada ibu hamil yang berasal dari keluarga miskin 

(GAKIN). Prevalensi Anemia  pada ibu hamil di 

Lombok Tengah (NTB) menurut hasil Pemantauan 

Status Gizi yaitu 11,47% (tahun 2007) menjadi 

11,12% (tahun 2008). Salah satu upaya pencegahan 

dan penanggulangan anemia pada ibu hamil di 

Kabupaten Lombok Tengah dengan pemberian Fe 

(Fe-Asam Folat). Hasil penelitian Widarsa et al. 

(2007) pada pemberian tablet besi 60 mg dan 0,25 

mg asam folat di Bali diperoleh hasil 1/3 dari mereka 

masih menderita defisiensi besi dan 9% masih 

anemia. 

Sebagai bagian dari strategi global untuk 

mencegah kekurangan mikronutrien pada ibu hamil, 

UNICEF merekomendasikan bahwa penggunaan 

multi mikronutrien untuk suplemen prenatal sebagai 

program pendahuluan di negara berkembang. Sejak 

tahun 2007 diberikan multi mikronutrien sebagai 

pengganti tablet Fe-Asam Folat kepada ibu hamil di 

tujuh Puskesmas di Kabupaten Lombok Tengah. 

Multi mikronutrien mengandung 15 jenis vitamin 

dan mineral yang paling penting untuk ibu hamil, di 

antaranya vitamin A, vitamin E, vitamin D, vitamin 

B1, vitamin B2, niacin, Vitamin B6, vitamin B12, folic 

acid, vitamin C, Fe, asam folat, Zink, Copper, 

Selenium, dan Iodium.  

Tingkat kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi 

tablet besi masih rendah. Hasil penelitian Schultink 

et al. (1993) didapatkan bahwa tingkat kepatuhan ibu 

hamil dalam mengkonsumsi tablet besi sebesar 36%, 

Benny et. al. (1995) diperoleh bahwa tingkat 

kepatuhan ibu hamil dalam mengkonsumsi tablet 

besi sebesar 30% dan Ridwan et al. (1996) 

didapatkan bahwa tingkat kepatuhan ibu hamil dalam 

mengkonsumsi tablet besi sebesar 54,3% (Jamil, 

2002). Dalam penelitian Riadi et. al. (1996) 

dilaporkan bahwa rendahnya kepatuhan meminum 

pil besi disebabkan oleh timbulnya perasaan ingin 

muntah, mual, pusing-pusing sebesar 14% dan faktor 

lainnya karena lupa, merasa malas, dan merasa bosan 

meminumnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti 

tertarik untuk mengetahui tingkat kepatuhan ibu 

hamil mengkonsumsi tablet multi mikronutrien/Fe-

Asam Folat dan mengetahui status anemia ibu hamil 

sesudah intervensi di Kabupaten Lombok Tengah.    

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

Penelitian ini adalah rancangan penelitian 

quasi eksperimen dengan non equivalent control 

group design. Kelompok perlakuan diberi multi 
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mikronutrien. Tablet multi mikronutrien yang 

digunakan adalah mikronutrien untuk ibu hamil yang 

dibuat UNICEF dalam bentuk tablet sedangkan 

kelompok pembanding diberi Fe-Asam Folat. 

Program multi mikronutrien yang diberikan kepada 

ibu hamil meliputi 7 puskesmas dari 23 puskesmas 

yang ada di Lombok Tengah sebagai pengganti tablet 

Fe-Asam Folat, sedangkan 16 puskesmas lainnya 

mendapatkan Fe-Asam Folat. Eksperimen pada 

kedua kelompok dilakukan setiap hari selama 91 

hari.  

Subyek Penelitian 

Populasi penelitian adalah seluruh ibu hamil 

anemia yang terdata oleh Puskesmas Kecamatan 

Batunyala sebanyak 150 orang dan Puskesmas 

Kecamatan Janapria sebanyak 135 orang. Besar 

sampel penelitian diperoleh dengan menggunakan 

perhitungan rumus beda rata-rata dua populasi 

(Lemeshow et al., 1997). Sampel pada penelitian ini 

sebanyak 95 orang ibu hamil yang anemia yang 

terdiri dari 48 orang ibu hamil pada kelompok 

perlakuan dan 47 orang ibu hamil pada kelompok 

pembanding. Sampel diambil secara random 

sampling (acak sederhana). 

Variabel Penelitian 

Untuk mengetahui pengaruh pemberian 

mikronutrien terhadap kejadian anemia pada ibu 

hamil terdapat 3 variabel penelitian yang diamati, 

yaitu variabel bebas, variabel terikat dan variabel 

pengganggu : 

Variabel independent (bebas): Pemberian 

suplementasi. Variabel dependent (terikat): 

Kepatuhan menkonsumsi suplemen, kadar 

hemoglobin. Variabel confounding (penggangu): 

Karakteristik  ibu  hamil (umur,  pendidikan, 

pekerjaan, paritas, jarak kehamilan, dan asupan zat 

gizi dari makanan), dan keadaan sosial ekonomi 

keluarga (pendapatan). 

Cara Pengumpulan Data 

1. Karateristik ibu meliputi umur, pendidikan, 

pekerjaan ibu, pendapatan, paritas, dan jarak 

kehamilan. Data dikumpulkan dengan cara 

wawancara kepada subyek dan dilakukan oleh 

petugas yang sudah dilatih sebelumnya. 

2. Kadar hemoglobin, diukur menggunakan alat 

HemoCue dilakukan oleh petugas analisis 

kesehatan dari Puskesmas wilayah penelitian. 

Kadar hemoglobin ditentukan berdasarkan 

pemeriksaan darah kapiler dan diukur dengan 

alat HemoCue.  

3. Pola makan ibu hamil, makanan yang biasa 

dikonsumsi termasuk makanan pantangan 

dengan mutiple recall. Lamanya hari recall 

makanan dihitung berdasarkan usual intake, 

diperoleh sebanyak 5 hari. Waktu recall-24 jam 

didistribusikan 1 kali sebelum intervensi 

diberikan, 3 kali selama intervensi (masing-

masing 1 kali/bulan) dan 1 kali sesudah 

intervensi.  

4. Kepatuhan konsumsi tablet Fe-Asam Folat/multi 

mikronutrien diawasi  dengan bantuan tenaga 

kader untuk memberikan tablet ke responden 

secara mingguan. Form kepatuhan minum tablet 

besi/multi mikronutrien dikumpulkan oleh 

enumerator setiap minggu sekali pada waktu 

melakukan pemantauan. 
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5.  Prosedur pemeriksaan Hemoglobin ibu hamil 

dengan menggunakan alat HemoCue: 

a.Ujung jari tengah/jari manis dibersihkan 

dengan menggunakan kapas dan alkohol 

70%.  

b.Ujung jari ditusuk dengan blood lancet, darah 

pertama yang keluar dihapus dengan 

menggunakan tissue/kapas kering. 

c. Darah berikutnya segera diambil dengan kuvet 

10 µl. 

d. Kuvet dimasukkan ke dalam alat HemoCue. 

e. Angka yang terbaca pada alat sebagai kadar 

hemoglobin. 

Pengolahan dan Analisis Data 

1. Pengolahan data 

Pengolahan data hasil penelitian yang 

telah dikumpulkan dilakukan secara manual 

menggunakan bantuan komputer. Hasilnya 

disajikan dalam bentuk teks dan tabel. 

 

2. Analisis data 

Analisis data menggunakan program 

komputer. Uji statistik yang dilakukan adalah:  

a. Uji beda pada karakteristik ibu hamil yaitu 

umur, pendidikan dan pekerjaan ibu, paritas, 

jarak kehamilan dan pendapatan dengan uji 

chi-square sedangkan analisis asupan zat gizi 

dianalisis dengan independen t-test. 

b. Uji beda rata perubahan kadar Hemoglobin  

ibu hamil sebelum dan sesudah diberikan 

perlakuan dengan paired t-test. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Karakteristik Responden 

Berdasarkan hasil penelitian untuk 

kelompok perlakuan dan pembanding karakteristik 

ibu hamil sama. Uji signifikansi berdasarkan uji chi 

square didapatkan nilai sebesar p>0.05. Berdasarkan 

hal tersebut dikatakan bahwa karakteritik ibu hamil 

pada kelompok perlakuan dan kelompok pembanding 

tidak berbeda secara signifikan atau sama.
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Variabel Kelompok  Perlakuan Kelompok Pembanding p-value 

Umur (tahun) 

- <20 tahun 

- 20-35 tahun 

- > 35 tahun 

Umur Kehamilan 

- 5 – 12 minggu 

- 13 – 24 minggu 

Pekerjaan Responden 

- tidak bekerja 

- Buruh 

- Pedagang/jasa/ wiraswata 

- Petani 

- Pegawai Negeri/TNI/POLRI 

Pendidikan Responden 

- Tidak sekolah 

- SD 

- SLTP 

- SLTA 

- PT 

Pendapatan Keluarga 

- <Rp. 555.000 

- Rp.555.000  -1000000 

- > Rp. 1000000 

Paritas 

- 1 – 4 kali 

- > 4 kali 

Jarak Kehamilan 

- 0 tahun 

- 1 -  <2 tahun 

- > 3 tahun 

 

10 (20.8%) 

35 (72.9%) 

3 (6.3%) 

 

9 (18,8%) 

39 (81,2%) 

 

16 (33,3%) 

8 (16.7%) 

7 (14.6) 

16 (33%) 

- 

1 (2.1%) 

 

5 (10,4%) 

17 (35,4%) 

16 (33,3%) 

10 (20.8%) 

- 

3 (6.3%) 

28 (58.3%) 

 

17 (35.4%) 

33 (68.8%) 

15 (31.3%) 

 

26 (54.2%) 

3 (6.3%) 

19 (39.6%) 

 

12 (25.5%) 

33(70.2%) 

2 (4.3%) 

 

11 (23.4%) 

36 (76.6%) 

 

18 (38.3%) 

5 (10.6%) 

2 (4.3%) 

21 (44.7%) 

1 (2.1%) 

- 

 

7 (14.9%) 

23 (48.9%) 

12 (25.5%) 

3 (6.4%) 

2 (4.3%) 

3 (6.4%) 

28 (59.6%) 

 

16 (34.0%) 

32 (68.1%) 

15 (31.9%) 

 

20 (42.6%) 

6 (12.8%) 

21 (44.47%) 

0.820 

 

 

 

0.622 

 

 

0.249 

 

 

 

 

 

 

 

0.107 

 

 

 

 

1.000 

 

 

 

 

1.000 

 

 

0.389 

 

2. Asupan Zat Gizi Ibu Hamil 

 Penelitian ini melakukan multiple recall 

sebanyak lima kali kemudian hasil recall 

diterjemahkan ke dalam zat gizi. Penilaian asupan 

gizi meliputi asupan energi, protein, zat besi, vitamin 

C, vitamin A , vitamin B1, zink, niasin,  dan 

persentase Angka Kecukupan Gizi (AKG) untuk 

masing-masing zat gizi. Lebih jelasnya dapat dilihat 

pada tabel 2. 
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Tabel 2. Rerata Asupan Zat Gizi Ibu Hamil 

Zat Gizi 
Kelompok 

p-value 
Perlakuan % AKG* Pembanding % AKG 

Energi (Kalori) 1421.41 66.5 1462.09 69.76 0.343 

Protein (g) 44.35 66.19 45.19 67.19 0.476 

Zat Besi (mg) 7.62 29.31 8.52 32.77 0.267 

Zink (mg) 5.44 47.28 6.06 52.73 0.006** 

Vit A (µg) 521.26 61.32 640.93 75.40 0.178 

Vit B1 (mg) 0.52 47.18 0.59 53.93 0.291 

Niasin (mg) 8.8 48.9 9.58 53.23 0.595 

Vit C (mg) 57.72 67.90 71.22 83.78 0.083 

Keterangan:  * AKG = Angka Kecukupan Gizi 

 **Bermakna (p<0.05) 

 

Hasil uji t (tabel 2) rerata asupan zat gizi ibu 

hamil dari makanan yang berbeda secara statistik 

(p<0.05) yaitu asupan zat gizi zink. Rerata asupan zat 

gizi pada kelompok perlakuan dan kelompok 

pembanding sebagian besar masih kurang dari Angka 

Kecukupan Gizi (AKG). 

Asupan energi subyek penelitian pada kedua 

kelompok berada di bawah AKG sebanyak 46 orang 

(95.8%) pada kelompk perlakuan dan 40 orang 

(85.1%) pada kelompok pembanding. Wanita hamil 

memerlukan energi lebih banyak dibandingkan 

wanita tidak hamil. Hal ini diperlukan terutama 

untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, 

plasenta, dan jaringan reproduksi seperti uterus dan 

payudara. Di samping itu, penambahan energi 

diperlukan sebagai cadangan lemak dan peningkatan 

metabolisma agar tetap normal selama kehamilan. 

Kebutuhan energi lebih meningkat pada umur 

kehamilan 10–30 minggu dikarenakan pada waktu 

tersebut terjadi deposit lemak (Institute of Medicine, 

1990). 

3. Kepatuhan Mengkonsumsi Tablet  

a. Kelompok Perlakuan  

Jumlah tablet minimum yang dikonsumsi 

ibu hamil pada kelompok perlakuan adalah 61 tablet 

dan maksimum 91 tablet. Jumlah tablet yang 

dikonsumsi dikategorikan menjadi patuh 

(mengkonsumsi 91 tablet) dan tidak patuh (kurang 

dari 91 tablet). Hasil penelitian diperoleh jumlah 

subjek yang patuh sebanyak 23 orang (47.9%) dan 

yang tidak patuh 25 orang (52.1%).  

Tabel 6. Distribusi Hasil Pengukuran Kadar Hemoglobin Berdasarkan Tingkat Kepatuhan pada 

Kelompok Perlakuan 

Tingkat Kepatuhan 

Pengukuran Kadar Hemoglobin (g/dL) 

Sebelum Sesudah 

Min Maks Mean Min Maks Mean 

Patuh 

Tidak Patuh 

9.40 

7.50 

10.80 

10.90 

10.27 

9.86 

9.10 

8.00 

13.00 

12.3 

10.95 

10.24 
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Tabel 6 menjelaskan rerata peningkatan 

kadar hemoglobin sesudah intervensi lebih tinggi 

pada subjek yang patuh yaitu 0.68 g/dL, sedangkan 

pada subjek yang tidak patuh rerata peningkatan 0.38 

g/dL. 

 

 

b. Kelompok Pembanding 

Jumlah tablet minimum yang dikonsumsi 

ibu hamil pada kelompok pembanding adalah 75 

tablet dan maksimum 91 tablet. Hasil penelitian 

diperoleh jumlah subjek yang patuh sebanyak 11 

orang (23.4%) dan yang tidak patuh 36 orang 

(76.6%).  

Tabel 7.  Distribusi hasil Pengukuran Kadar Hemoglobin Berdasarkan Tingkat Kepatuhan pada 

Kelompok Pembanding 

Tingkat Kepatuhan 

Pengukuran Kadar Hemoglobin (g/dL) 

Sebelum Sesudah 

Min Maks Mean Min Maks Mean 

Patuh 

Tidak Patuh 

8.80 

7.60 

10.80 

10.90 

9.91 

9.86 

9.30 

8.20 

13.20 

13.30 

11.43 

10.56 

 

Tabel 7 menjelaskan rerata peningkatan 

kadar hemoglobin sesudah intervensi lebih tinggi 

pada subjek yang patuh yaitu 1.52 g/dL, sedangkan 

pada subjek yang tidak patuh rerata peningkatan 0.7 

g/dL. 

Hasil uji chi square (tabel 8) menunjukkan 

tingkat kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet 

ada perbedaan yang bermakna (p< 0.05) antara 

kelompok perlakuan dan pembanding (p=0.023). 

Tabel 8.  Distribusi Tingkat Kepatuhan Ibu Hamil Mengkonsumsi Tablet 

Kelompok 
Kepatuhan 

p-value RR(95% CI) 
Tidak Patuh Patuh 

1. Perlakuan 

2. Pembanding 

25 (52.1%) 

36 (76.6%) 

23 (47.9%) 

11 (23.4%) 
0.023* 

0.680 

(0.497;0.931) 

Keterangan:  *Bermakna (p<0.05) 

Tabel 8 menunjukkan hasil analisis relative 

risk 0.680 artinya subjek yang mendapat multi 

mikronutrien kemungkinan menjadi patuh 0.680 kali 

daripada subjek yang mendapat Fe-Asam Folat.  

Kepatuhan ibu dalam mengkonsumsi tablet yang 

diterima selama kehamilan merupakan faktor yang 

penting dalam meningkatkan kualitas kehamilannya. 

Dalam Gillespie (1998), kadar hemoglobin akan 

meningkat 1 g/dL dalam waktu 1-2 bulan jika ibu 

hamil meminum pil besi 60 mg. Kepatuhan ibu hamil 
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minum tablet suplemen merupakan faktor penting 

dalam menjamin peningkatan kadar hemoglobin ibu 

hamil. Penelitian ini ibu hamil yang mengkonsumsi 

tablet suplemen dengan patuh terdapat pada 

kelompok perlakuan sebanyak 47.95% dan kelompok 

pembanding 23.4%.  Hasil penelitian senada Zagre et 

al. (2007), tingkat kepatuhan ibu hamil pada 

kelompok multi mikronutrien sebanyak 44.4% 

sedangkan kelompok Fe-Asam Folat 43.8%. Tablet 

zat besi sebagai suplementasi yang diberikan pada 

ibu hamil menurut aturan harus dikonsumsi setiap 

hari. Namun karena berbagai alasan misalnya, 

pengetahuan, sikap, dan praktek ibu hamil yang 

kurang baik, efek samping dari tablet zat besi, 

motivasi petugas kesehatan yang kurang sering kali 

terjadi ketidak patuhan ibu hamil dalam 

mengkonsumsi tablet zat besi tersebut. Hal ini dapat 

mengakibatkan tujuan dari pemberian tablet zat besi 

tidak tercapai. 

4.  Status Anemia Sesudah Intervensi 

Hasil pengukuran kadar hemoglobin 

sesudah intervensi dikategorikan 2 kelompok yaitu 

anemia dan tidak anemia. Pada kelompok perlakuan 

ditemukan jumlah subjek yang tidak anemia 

sebanyak 41.7% dan kelompok pembanding 

sebanyak 40.4%. 

Tabel 9. Status  Anemia Ibu Hamil Setelah Intervensi 

Kelompok 
Tingkat Anemia 

p-value 
RR 

(95%CI) Anemia Tidak Anemia 

Perlakuan 

Pembanding 

28 (58.3%) 

28 (59.6%) 

20 (41.7%) 

19 (40.4%) 
1.000 0.979 (0.700;1.370) 

 

Tabel 9 menunjukkan hasil analisis relative 

risk 0.979 artinya subjek yang mendapat multi 

mikronutrien kemungkinan menjadi tidak anemia 

0.979 kali dibandingkan subjek yang mendapat Fe-

Asam Folat. Hasil uji chi square yang dilakukan 

terhadap status anemia sesudah intervensi 

menunjukkan tidak ada perbedaan yang bermakna 

(p>0.05) antara kelompok perlakuan dan 

pembanding (p=1.000). 

a. Kelompok Perlakuan 

Hasil uji chi square (tabel 10) menunjukkan 

status anemi pada ibu hamil kelompok perlakuan ada 

perbedaan yang bermakna (p< 0.05) antara yang 

patuh dan tidak patuh (p = 0.004). 

Tabel 10. Status  Anemia dan Tingkat Kepatuhan Ibu Hamil pada Kelompok Perlakuan 

Tk. Kepatuhan 
Status Anemia 

p-value 
RR 

(95%CI) Anemia Tidak Anemia 

Patuh 

Tidak Patuh 

8 (34.8%) 

20 (80.0%) 

15 (65.2%) 

5 (20.0%) 
0.004 3.261 (1.409 – 7.545) 

 

Tabel 10. menunjukkan hasil analisis 

relative risk 3.261 artinya subjek yang tidak patuh 

kemungkinan menjadi anemia 3.261 kali daripada 

subjek patuh. 

b. Kelompok Pembanding 

Hasil uji chi square (tabel 11) menunjukkan 

status anemi pada ibu hamil kelompok pembanding 
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tidak ada perbedaan yang bermakna    (p > 0.05) antara yang patuh dan tidak patuh (p = 0.091). 

Tabel 11. Status  Anemia dan Tingkat Kepatuhan Ibu Hamil pada Kelompok Pembanding 

Tk. Kepatuhan 
Status Anemia 

p-value 
RR 

(95%CI) Anemia Tidak Anemia 

Patuh 

Tidak Patuh 

4(36.4%) 

24 (66.7%) 

7 (63.6%) 

12 (33.3%) 
0.091 1.909 (1.004 -  3.630) 

Tabel 11. menunjukkan hasil analisis 

relative risk 1.909 artinya subjek yang tidak patuh 

kemungkinan menjadi anemia 1.909 kali daripada 

subjek patuh. 

Kadar hemoglobin sebagai salah satu 

indikator seseorang menderita anemia atau tidak. 

Anemia dapat terjadi karena perdarahan, kerusakan 

sel darah merah, dan produksi sel darah merah. 

Sebagian besar anemia pada ibu hamil adalah anemia 

karena kekurangan zat besi. Anemia gizi besi pada 

ibu hamil pada umumnya disebabkan oleh perubahan 

fisiologis karena kehamilan yang diperberat dengan 

keadaan kurang zat gizi, vitamin B12, asam folat, 

dan vitamin C. Selain kebutuhan yang meningkat, 

faktor resiko lain yang menyebabkan anemia pada 

ibu hamil adalah sering mengkonsumsi pangan yang 

mengandung zat yang dapat menghambat penyerapan 

zat besi, seperti fitat dan tanin (Husaini,1989). 

Paritas tinggi, jarak kelahiran pendek, 

ANC/perawatan  kehamilan tidak memadai, dan 

tingkat sosek yang rendah juga menjadi faktor resiko 

terjadinya anemia pada ibu hamil. Hasil penelitian 

(tabel 9) diperoleh pada kelompok perlakuan mampu 

merubah status anemia menjadi tidak anemia sebesar 

41.7% dan pada kelompok pembanding sebesar 

40.4%. 

Pemberian suplementasi zat besi 

menguntungkan karena dapat memperbaiki status 

hemoglobin dalam tubuh waktu relatif singkat. 

Sampai sekarang cara ini masih merupakan salah 

satu cara yang dilakukan pada ibu hamil dan 

kelompok yang berisiko tinggi lainnya, seperti anak 

balita, anak sekolah, dan pekerja. Di Indonesia, pil 

besi yang digunakan dalam suplementasi zat besi 

adalah “Ferrous Sulfur”. Senyawa ini digolong 

murah dan dapat di absorbsi sampai 20% 

(Wirakusuma, 1999). 

Untuk mengatasi masalah anemia kurang 

zat besi pada ibu hamil, pemerintah melalui Depkes 

RI sudah sejak tahun 1970 lewat program Upaya 

Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK) mendistribusikan 

tablet zat besi (Depkes RI, 1996). Ini merupakan cara 

yang efesien untuk mencegah dan mengobati anemia 

kurang besi pada ibu hamil karena kandungan 

besinya padat dan dilengkapi dengan asam folat, 

selain itu tablet zat besi diberi oleh petugas kesehatan 

dengan cuma-cuma sehingga dapat dijangkau oleh 

masyarakat luas dan mudah didapat (Depkes RI, 

1999). 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Jumlah subjek yang patuh pada kelompok 

perlakuan sebanyak 23 orang (47.9%) dan yang tidak 

patuh 25 orang (52.1%) dan kelompok pembanding 

jumlah subjek yang patuh sebanyak 11 orang 

(23.4%) dan yang tidak patuh 36 orang (76.6%). 

Status anemia setelah intervensi pada kelompok 
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perlakuan ditemukan jumlah subjek yang tidak 

anemia sebanyak 41.7% dan kelompok pembanding 

sebanyak 40.4%. 

Perlu penambahan komposisi Fe (zat besi) 

pada tablet multi mikronutrien dari 30 mg menjadi 

60 mg sehingga mencukupi untuk metabolisme 

pembentukan hemoglobin. Bagi pembaca yang 

tertarik dengan topik penelitian ini, perlu dilakukan 

penelitian lanjutan pengaruh pemberian multi 

mikronutrien dan Fe-Asam Folat terhadap status gizi 

bayi dilahirkan sampai umur 6 bulan. 
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