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Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala Karunia dan Rahmat-

Nya  sehingga prosiding ini dapat terselesaikan. Prosiding ini merupakan kumpulan artikel 

dari peneliti, dosen, dan guru yang berkecimpung dalam bidang MIPA dan Pendidikan MIPA 

yang berasal dari berbagai propinsi di Indonesia. 

 Makalah yang didesiminasikan ada dua jenis yaitu 3 makalah utama dan 138 makalah 

pendamping (sidang pararel) yang terdiri: 22 makalah bidang matematika dan pendidikan 

matematika, 45 makalah bidang fisika dan pendidikan fisika, 28 makalah bidang kimia, dan 

43 bidang biologi dan pendidikan biologi.  

Pada kesempatan ini panitia mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah 

membantu dan mendukung kelancaran penyelenggaraan seminar ini. Atas partisipasinya 

diucapkan banyak terima kasih 
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SAMBUTAN KETUA PANITIA 
 

 

 

Assalamuallaikum wr. wb , 

 

1. Yth. Bapak Rektor UNY Prof. Sugeng Mardiyono, Ph.D 

2. Yth. Bapak Dekan dan Para Pembantu Dekan FMIPA UNY 

3. Yth. Bapak Sumarna Surapranata, Ph.D Direktur Pembinaan Diklat Dirjen PMPTK 

4. Yth Bapak Prof. Dr. Sukardjo, Bapak Prof. Suryanto, Ed.D, Bapak A. Sardjana, M.Pd, 

Ibu Yoni Suryani, S.U. dan  

5. Yth. Para peserta seminar sekalian, 

 

Kami atas nama panitia mengucapkan selamat datang di gedung baru FMIPA UNY    

dan marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah s.w.t atas limpahan nikmatNYA yakni 

berupa kesehatan kepada kita semua sehinga kita bisa menghadiri   Seminar Nasional 

Penelitian Pendidikan dan Penerapan MIPA yang diselenggarakan oleh FMIPA UNY pada 

pagi ini. Seminar ini diselenggarakan rutin tiap tahun dan sudah merupakan salah satu agenda 

kegiatan FMIPA UNY. Untuk tahun ini seminar diselenggarakan sekaligus untuk 

menghormati para senior yang purna tugas yakni Bapak Prof. Dr. Sukardjo(Jurdik Kimia), 

Bapak Prof. Suryanto, Ed.D(Jurdik Matematika), Bapak A. Sardjana, M.Pd (Jurdik 

Matematika) dan Ibu Yoni Suryani, S.U(Jurdik Biologi). Sudah menjadi tradisi di FMIPA 

UNY untuk menghormati para senior yang purna tugas selalu diadakan seminar, hal ini   

menunjukkan bahwa karya-karya beliau tidak berhenti walaupun sudah purna tugas. 

Pada seminar tahun ini panitia mengundang Bapak Sumarna Surapranata, Ph.D 

Direktur Pembinaan Diklat Dirjen PMPTK untuk berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai 

hal-hal yang terkait dengan Peningkatan Keprofesionalan Pendidik melalui Lesson Study 

menyongsong Sertifikasi Profesi. Seminar ini diikuti oleh 132 peserta pemakalah yang berasal 

dari berbagai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dan terdiri dari makalah pendidikan 

MIPA ataupun makalah tentang MIPA serta penerepannya. Lebih lanjut, rincian abstrak dan 

acara seminar ini ada di booklet. 

Ucapan terimakasih kepada seluruh anggota panitia yang telah berusaha keras demi 

lancarnya seminar ini. Namun kiranya apabila ada hal-hal yang kurang pada pelaksanaan 

seminar ini kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa ucapan 

terimakasih kepada seluruh peserta atas partisipasi dan kontribusi makalahnya dan juga 

kepada semua pihak yang membantu kelancaran seminar ini. Akhir kata kami ucapkan 

selamat berseminar dan mudah-mudahan seminar ini memberi manfaat bagi kita semua. 

Demikian sambutan kami kurang lebihnya kami mohon maaf. 

Wassalamuallaikum wr. wb. 

 

 

 

       Yogyakarta, 25 Agustus 2007  

 

        Ketua Panitia 
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Dipresentasikan dalam SEMINAR NASIONAL MIPA 2007 dengan tema ”Peningkatan Keprofesionalan 

Peneliti, Pendidik dan Praktisi MIPA” yang diselenggarakan oleh Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam UNY, Yogyakarta, tanggal 25 Agustus 2007. 

PERILAKU KONSUMSI TABLET Fe OLEH IBU HAMIL  

DI WILAYAH KECAMATAN NGAWEN GUNUNG KIDUL 
 

Siti Mariyam, Yuliati dan Tutik Rahayu 
Jurdik Biologi FMIPA UNY 

 

ABSTRAK 
 

 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang 

mempengaruhi perilaku konsumsi tablet Fe pada ibu hamil yang memeriksakan 

kehamilannya di Puskesmas Ngawen, Gunung Kidul. 

 Subyek penelitian adalah 32 orang ibu hamil Desa Tancep Ngawen Gunung Kidul 

yang memanfaatkan Puskesmas pelaksana program pemberian tablet Fe di Kecamatan 

Ngawen. Penelitian survei ini menggunakan ”one-point time” pada tingkat individu. Variabel 

dalam penelitian ini yaitu : umur ibu, kadar Hb, tekanan darah, jumlah anak, pengetahuan 

ibu tentang Pemeriksaan Masa Hamil (PMH), tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan 

penghasilan keluarga. Sedangkan variabel perilaku konsumsi tablet Fe menggunakan 

parameter patuh dan tidak patuh. Cara pengumpulan data dengan pengukuran langsung yaitu 

tekanan darah dan kadar Hb metode Sahli serta angket yang memuat pertanyaan tentang 

karakteristik ibu hamil, PMH, perilaku konsumsi tablet Fe dan recall diet untuk ibu hamil. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ibu hamil melakukan PMH rata-rata 4 + 2,15 

kali selama kehamilan dengan tablet Fe diterima rata-rata 118 butir, namun yang dikonsumsi 

hanya 97 butir. Hanya ada 56,25% dari jumlah subyek penelitian yang patuh mengkonsumsi 

tablet Fe. Sebagian lainnya tidak patuh dengan berbagai alasan, meliputi lupa : 64,28%, mual 

bila minum tablet Fe : 14,28%, dan tablet Fe itu berbau/aroma tidak disukai : 21,44%. Selain 

faktor lupa, tidak suka aroma tablet Fe, dan mual, faktor lain yang dapat dikatakan sebagai 

penghambat dalam perilaku konsumsi tablet Fe adalah : tingkat pengetahuan tentang PMH 

dan tingkat pendidikan ibu hamil yang rendah. Berdasar hasil recall diet ibu hamil 

menunjukkan bahwa mereka baru memperoleh energi rata-rata 1901,2 kalori/hari sedangkan 

jumlah yang dianjurkan yaitu 2532 kalori/hari. Zat besi dari makanan hanya terpenuhi 15,8 

mgr/hari, padahal seharusnya dianjurkan 46 mgr/hari.  

 

Kata kunci : Perilaku konsumsi tablet Fe 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Masalah gizi masyarakat merupakan masalah kesehatan yang sampai saat ini 

belum teratasi dengan baik. Data mutakhir, berdasarkan peringkat permasalahannya, 

maka anemia gizi yaitu anemia zat besi (Fe) menduduki peringkat ke tiga. Prevalensi 

anemia gizi pada ibu hamil maupun balita menunjukkan angka masih tinggi di 

Indonesia. Anemia zat besi yang diperberat dengan perdarahan menyebabkan 

tingginya AKI (Angka Kematian Ibu) dan AKB (Angka Kematian Bayi). Data 

Sensus Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) tahun 1998 menunjukkan bahwa Angka 

Kematian Ibu (AKI) di Indonesia masih tinggi yaitu : 3,90 per seribu, padahal target 
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pada tahun 2000 harus bisa diturunkan menjadi 2,25 per seribu (Depkes RI, 1999). 

Angka tersebut tertinggi dibandingkan negara-negara ASEAN lainnya. 

Berdasarkan survey sensus penduduk tahun 2000 menunjukkan bahwa masih 

sekitar 50 %  penduduk Indonesia berisiko tinggi menderita anemia, sedangkan 

berdasarkan SKRT tahun 1995 menunjukkan bahwa prevalensi anemia di Indonesia 

masih cukup tinggi dan masih merupakan masalah kesehatan masyarakat, yaitu 

meliputi : 50, 9 % ibu hamil, 40,5 % balita, 47,3 % anak usia sekolah, 57,1 % remaja 

putri, 39,5 % WUS (wanita usia subur), 48,9 % usia produktif, dan 57,9 % usia 

lanjut. Pemerintah Indonesia telah menargetkan penurunan prevalensi anemia pada 

tahun 2010 yaitu prevalensi anemia pada ibu hamil/nifas menjadi 35 %, balita 30 %, 

wanita pekerja 20 %, dan remaja putri 40 % (Sunarko, 2002). 

Wanita hamil membutuhkan tambahan besi untuk haemoglobin (Hb) sebesar 

500 mg dalam diet makanannya, 290 mg untuk janin dan plasenta, sedangkan sisanya 

untuk darah. Kebutuhan zat besi total selama kehamilan adalah 1000 mg pada 

trimeter II dan III, sehingga dipandang tidak cukup pemenuhannya dari makanan saja 

tetapi perlu tambahan melalui suplementasi dan fortifikasi (Muhilal dkk, 1998). 

Lebih dari separoh kematian ibu hamil dan melahirkan ternyata dialami oleh mereka 

yang tidak melakukan Pemeliharaan Masa Hamil (PMH) selama masa kehamilannya. 

Dapat dikatakan bahwa  kuantitas dan kualitas PMH dapat mencegah kesakitan dan 

kematian ibu (Wowor, 1988). Masih tingginya AKI di Indonesia ini, mencerminkan 

bahwa masih ada berbagai kendala dalam pelaksanaan PMH. 

Laporan Dinas Kesehatan DIY menunjukkan bahwa rata-rata angka 

kunjungan ibu hamil ke tempat-tempat pelayanan kesehatan adalah 88,5 % 

kunjungan ke I (K1 ), dan 70,3 % untuk kunjungan ke IV (K4). Berbagai program 

pelayanan kesehatan ibu hamil melalui Posyandu, program Bidan Desa, Gerakan 

Sayang Ibu telah dilakukan, namun AKI belum juga dapat ditekan mendekati angka 

yang ditargetkan (Dinkes DIY, 1999).  

Selain PMH sangat diperlukan untuk keselamatan ibu, salah satu dampak 

tidak langsung dari rendahnya kuantitas dan kualitas PMH adalah dilahirkannya 

bayi-bayi yang tingkat kesehatannya kurang baik. Hal ini nampak pada tingginya 

AKB di Indonesia, yaitu 52 per seribu. Kondisi ini diperkirakan menjadi semakin 

buruk seiring dengan terjadinya krisis ekonomi dan moneter berkepanjangan di 
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Indonesia akhir-akhir ini, karena status gizi khususnya ibu yang semakin memburuk 

pula. Hal ini mencerminkan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang cenderung 

menurun apabila permasalahan tersebut tidak diatasi dengan serius. Dari hasil survey 

awal di kecamatan Ngawen Gunungkidul masih ditemukan beberapa desa yang 

tergolong pada desa tertinggal (IDT) yang sebagian besar penduduk hanya 

mengandalkan hasil panen padi 1 tahun sekali. Jumlah anak tiap keluarga di desa 

tersebut rata-rata 3-4 orang, karena program KB belum dilaksanakan secara 

maksimal. Berdasar hasil observasi awal di desa Tancep, merupakan salah satu desa 

miskin di kecamatan Ngawen, diperoleh data pemantauan kegiatan ‘Kesejahteraan 

Ibu dan Anak’ antara lain berupa data kunjungan PMH, yaitu : 60 % untuk K1 dan 

50 % untuk K 2.  Dengan kondisi seperti ini diperkirakan kesadaran ibu terhadap 

kesehatan reproduksi, khususnya dalam PMH, masih rendah meski keberadaan pusat 

kesehatan masyarakat relatif mudah dijangkau. 

Salah satu upaya oleh pemerintah untuk menekan AKI telah dilaksanakannya 

program pemberian tablet Fe (tambah darah) pada ibu hamil sejak Pelita Ketiga. 

Sampai saat ini program ini baru dievaluasi cakupannya, namun pemanfaatannya 

oleh ibu hamil belum pernah dievaluasi. Bertitik tolak dari adanya kesenjangan 

antara kenyataan AKI yang tetap masih tinggi diatas kondisi yang diharapkan, maka 

dalam rangka upaya menekan AKI khususnya di desa-desa tertinggal di DIY, sangat 

diperlukan informasi hasil penelitian tentang kendala-kendala pelaksanaan program 

PMH maupun hambatan pemanfaatannya bagi para ibu hamil. Identifikasi kendala 

dan faktor-faktor penghambat tersebut amat dibutuhkan dalam rangka perbaikan dan 

penyempurnaan program pemberian tablet Fe pada ibu hamil tersebut, sehingga 

tujuan menekan AKI segera dapat diwujudkan. 

 

Kajian Teori 

AKI merupakan salah satu masalah besar dalam bidang kesehatan 

masyarakat, meskipun sebenarnya kejadian ini dapat dicegah. Dalam memecahkan 

masalah ini, PMH adalah suatu kunci untuk mengatasinya. PMH juga berkaitan erat 

dengan kesehatan ibu selama kehamilan maupun keselamatan waktu persalinan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 20 - 40 % wanita hamil dapat digolongkan 

pada resiko tinggi (Soefowan, 1979). Hasil penelitian serupa menyatakan bahwa dari 

keseluruhan populasi obstetrik katagori resiko tinggi mencapai jumlah 40 % dari 
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jumlah yang ada (Hakimi, 1989). Selama proses kehamilan hingga proses persalinan 

seorang ibu mempunyai resiko tinggi mengalami kesulitan maupun gangguan 

kehamilan dan atau persalinan. Penyebab kematian ibu sebagian besar oleh karena 

penyebab obstetri langsung, yaitu meliputi : 30,6 % oleh eklampsia, 28,2 % 

perdarahan, 19,4 % infeksi, sedangkan 22,8 % penyebab obstetri tak langsung dan 

non obstetri (Wowor, 1988). Hasil penelitian Suryantoro (1987) menunjukkan 

bahwa, ibu hamil tanpa PMH lebih banyak melahirkan bayi BBLR (bayi berat lahir 

rendah) yaitu 26,5 % sedangkan ibu yang taat melakukan PMH bayi BBLR hanya 

8,0 % saja. Sedangkan PMH yang teratur dapat mendeteksi penyakit infeksi, anemia 

besi dan penyakit kurang gizi lainnya 

Kekurangan zat besi yang dikenal dengan anemia gizi dapat menyebabkan 

berbagai konsekuensi fisiologis. Anemia gizi pada wanita hamil menyebabkan 

perdarahan, pre eklampsia, kelahiran premature, bayi-bayi BBLR, kematian ibu, 

kematian perinatal dan rentan terhadap penyakit infeksi (Fasli Jalal dkk, 1998). 

Prevalensi anemia gizi pada ibu hamil maupun balita menunjukkan angka masih 

tinggi di Indonesia. Pada tahun 1986 prevalensi anemia gizi 70,0 % sedangkan tahun 

1995 turun menjadi 51,0 %. Adapun target prevalensi anemia gizi pada Repelita VI 

adalah setinggi-tingginya 40 %. Anemia zat besi yang diperberat dengan perdarahan 

menyebabkan tingginya AKI dan AKB. Perdarahan dalam hal ini dapat terjadi 

sebelum kehamilan berusia 28 minggu yang merupakan gejala dan komplikasi 

abortus, perdarahan menjelang persalinan/ante partum dan perdarahan setelah 

melahirkan (Sarwono, 1980). 

Masalah gizi berupa anemia ibu hamil perlu ditanggulangi dengan suatu 

program perbaikan gizi. Bentuk konkrit program tersebut adalah upaya perbaikan 

gizi keluarga (UPGK) berupa pemberian Tablet Tambah Darah yang telah 

dilaksanakan secara terpadu sejak Pelita III (Dinkes DIY, 1999). Suplementasi besi 

merupakan salah satu upaya penting dalam pencegahan dan penanggulangan anemia, 

karena jenis anemia yang terbanyak di Indonesia adalah “anemia kekurangan besi”. 

Cara ini juga efisien, karena tablet besi harganya sangat murah dan dapat terjangkau 

oleh masyarakat luas serta mudah didapat (Depkes RI, 1995). 

Sasaran pemberian Fe adalah ibu hamil sampai nifas, balita, anak usia 

sekolah, remaja putri dan wanita usia subur. Khusus untuk ibu hamil Fe diberikan 
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sehari 1 tablet (60 mg elemental iron dan 0,25 mg asam folat) berturu-turut selama 

minimal 90 hari masa kehamilan, sampai 42 hari setelah melahirkan. Pemberian 

dimulai sejak ibu pertama kali memeriksakan kehamilannya, yiatu kunjungan I (K 1) 

(Depkes RI, 1995). Hasil penelitian Moesijanti (2002) terhadap anak balita 

menunjukkan bahwa suplemen besi dapat meningkatkan kadar Hb secara signifikan. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan pelayanan kesehatan menurut 

Lappau (1977) dapat dimodifikasi sebagai berikut : 

 

Faktor internal dari pasien (Ibu hamil) 

berupa : pengetahuan, sikap, perilaku, 

kondisi sosial ekonomi, dll 

 

 

                    Faktor dari program tempat dan                     Pemanfaatan Pelayanan 

PMH 

                     tenaga kesehatan (Bidan, Dokter)                  khusus program pemberian 

                          tablet tambah darah 

 

Faktor adanya fasilitas kesehatan 

lainnya (Dukun Bayi, peran kader 

sehat, dll.) 

 

 

Tingkat pemanfaatan suatu program oleh masyarakat berkaitan erat 

dengan besarnya manfaat dalam memecahkan masalah mereka. Adanya motivasi 

eksternal maupun internal akan memperkuat kemauan individu dalam melakukan 

sesuatu atau menentukan pilihan tindakan (Bryant and White, 1987). 

 

Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diteliti adalah : 

1. Faktor-faktor penghambat apa sajakah yang mempengaruhi perilaku 

konsumsi tablet Fe pada ibu hamil? 

2. Bagaimana kontribusi faktor penghambat baik yang bersifat internal maupun 

eksternal terhadap perilaku konsumsi tablet Fe pada ibu hamil? 

 

Tujuan Kegiatan Penelitian 

Tujuan kegiatan penelitian yaitu untuk : 
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1. Mengetahui faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku 

konsumsi tablet Fe pada ibu hamil 

2. Mengetahui persentase kontribusi faktor internal dan eksternal terhadap 

perilaku konsumsi tablet Fe pada ibu hamil 

 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan menggunakan one-point time, 

yaitu setiap subyek penelitian hanya diobservasi satu kali saja, faktor penyebab 

dan efek diukur menurut status waktu diobservasi. Rancangan penelitian ini 

merupakan penelitian survei analitik di tingkat individu (Pratiknya, 1986 dan 

Abramson, 1991). 

B. Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah 32 orang ibu hamil di desa Tancep yang 

memanfaatkan  Puskesmas-puskesmas pelaksana program pemberian tablet 

tambah darah (Fe) di wilayah kecamatan Ngawen, Gunungkidul.  

C. Tempat Penelitian 

Tempat pengambilan data  adalah Puskesmas-puskesmas pelaksana program 

pemberian tablet Fe di wilayah kecamatan Ngawen, Gunungkidul yang 

memberikan pelayan kesehatan bagi penduduk di desa Tancep. 

D. Variabel Penelitian 

Bebas :  1. Umur ibu 

2. Jumlah anak 

3. Kadar Hb ibu 

4. Tekanan darah ibu 

4. Tingkat pengetahuan ibu tentang PMH 

5. Penghasilan keluarga 

 

 Tergantung : Perilaku konsumsi tablet Fe (patuh atau tidak patuh) 

E. Cara Pengumpulan Data  

1. Memberikan angket kepada Ibu hamil yang berisi identitas yaitu : nama Ibu, 

umur, alamat rumah, jarak Puskesmas dari rumah, pendidikan terakhir, jenis 

pekerjaan, jumlah anak, jumlah tanggungan keluarga, penghasilan 
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keluarga/bulan. Pertanyaan tentang PMH meliputi frekuensi PMH selama 

kehamilan, jumlah tablet Fe yang diterima dan dikonsumsi, alasan tidak 

mengkonsumsi tablet Fe sampai habis 100%, gangguan kesehatan yang 

dirasakan dan jenis pelayanan yang diterima. 

2. Melakukan pengukuran Hb darah dengan metode Sahli yang telah dikoreksi 

untuk penentuan status anemia dan mengukur tekanan darah Ibu. Kriteria 

baik dan kurang baik adalah sebagai berikut : 

Hb lebih atau sama dengan 11mg/dl : baik 

Hb kurang dari 11mg/dl                     : kurang 

Tekanan darah yang kurang baik adalah bila selisih sistole dan diastole 

melebihi 40 poin.  

3. Melakukan rekaman diet makanan sehari-hari Ibu hamil menggunakan tabel 

dari Depkes RI. Kemudian dihitung kecukupan zat gizi dari makanan sehari-

hari tersebut dibandingkan dengan standar yang dianjurkan untuk ibu hamil. 

4. Melakukan tes untuk mengetahui tingkat pengetahuan Ibu hamil tentang 

PMH meliputi 15 butir pertanyaan dengan alternatif jawaban : ya dan tidak. 

Katagori baik bila perolehan skor melebihi 12, sedangkan katagori kurang 

baik bila perolehan skor kurang atau sama dengan 12. 

5. Melakukan wawancara mendalam untuk menjaring sikap dan perilaku Ibu 

hamil dalam memanfaatkan program tablet Fe. 

6. Melakukan wawancara dengan bidan dan paramedis Puskesmas untuk 

memperoleh informasi tentang layanan program tablet besi bagi ibu hamil 

dan program PMH yang lain. 

F. Analisis Data : 

Statistik deskriptif untuk menyajikan sebaran frekuensi : (1) karaktreistik ibu 

hamil, (2) alasan tidak mengkonsumsi tablet Fe, (3) tingkat status ekonomi 

keluarga, (4) jenis pelayanan kesehatan, dan (5) perilaku konsumsi tablet Fe. 

Selain itu juga menyajikan keterkaitan antar variabel tersebut dalam format tabel 

silang, yang dilanjutkan dengan uji Chi-square. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Subyek Penelitian 

Subyek penelitian sejumlah 32 orang ibu hamil yang melakukan 

Pemeriksaan Masa Hamil (PMH) di Puskesmas Ngawen Gunung Kidul DIY. 

Rata-rata jarak rumah dengan Puskesmas adalah (10,25 + 0,72) km. 

Adapun karakteristik subyek penelitian dapat digambarkan pada Tabel 1 

berikut ini : 

Tabel 1. Karakteristik Ibu Hamil yang melakukan PMH di Puskesmas Ngawen 

Gunung Kidul. 
No. Komponen Rata-rata + SD Kisaran 

1. Umur Ibu Hamil (tahun) 28,13 + 6,00 20 – 40  

2. Jumlah anak (orang) 1,00 + 1,15 0 – 4  

3. Kesehatan Ibu:   

 a. Jumlah Hb (gr/dl) 11,65 + 0,98 10 – 13,5 

 b. Tekanan Darah (mmHg) 112,75 + 10,19 90 – 120 

4. Frekuensi kunjungan PMH (kali) 4,06 + 2,15 1 – 8  

5. Pengetahuan tentang PMH (skor 0-15) 13,63 + 0,94 11 – 15  

6. Jumlah tablet Fe yang diterima 118 + 60,93 30 – 240  

7. Jumlah tablet Fe yang dikonsumsi 97 + 60,36 0 – 210  

 

Berdasarkan Tabel 1 tersebut, umur ibu hamil berkisar antara 20 – 40 

tahun, ternyata 11 orang dikatagorikan sebagai kehamilan beresiko tinggi yaitu 

ibu hamil berumur lebih dari 30 tahun untuk kehamilan yang pertama kali. 

Adapun kisaran jumlah anak 0 – 4 orang, ada 13 ibu hamil yang memeriksakan 

kehamilannya yang pertama, jadi mereka belum mempunyai anak, sedangkan 5 

orang ibu hamil memiliki anak lebih dari 3 orang. Memperhatikan Tabel 1 

tentang kesehatan ibu hamil kisaran Hb 10–13,5 mg/dl, ada 5 orang yang jumlah 

Hb-nya kurang dari 11 sehingga dikatagorikan pada anemia. Sedangkan ibu 

hamil yang tekanan darahnya kurang baik yaitu selisih sistole dengan diastole 

melebihi 40 poin ternyata dialami oleh 17 orang. Frekuensi kunjungan PMH ke 

Puskesmas dianjurkan sekurang-kurangnya 4 kali selama masa kehamilan. Dari 

data penelitian ini hanya 15 orang yang rajin melakukan PMH yaitu PMH lebih 

dari 4 kali kunjungan, adapun 17 orang lainnya dikatagorikan belum memenuhi 

anjuran yaitu kurang dari 4 kali. Selama kehamilan ibu hamil diberi tablet zat 

besi (Fe), namun demikian berbagai alasan ternyata tablet Fe tersebut tidak 

semuanya dikonsumsi. Dari angka rata-rata dan SD terlihat bahwa kepatuhan 

minum tablet Fe ini sangat bervariasi yaitu ada yang sama sekali tidak 
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dikonsumsi hingga dikonsumsi seluruhnya sampai habis. Ibu hamil yang patuh 

hanya 56,25% dari jumlah yang ada. Adapun alasan mengapa tidak dikonsumsi 

tablet besi oleh ibu hamil dapat diuraikan pada Tabel 2 berikut ini. 

 

Tabel 2. Alasan Ibu Hamil Tidak Mau Mengkonsumsi Tablet Fe 

No. Alasan Jumlah  

n (%) 

1. Lupa 9 64,28 

2. Tidak suka bau tablet Fe 2 14,28 

3. Mual 3 21,44 

4. Diare 0 0,00 

Jumlah 14 100 

 

 Dari tabel tersebut dapat diketahui alasan utama ibu hamil tidak patuh 

mengkonsumsi tablet Fe adalah lupa, sedangkan alasan lainnya adalah tidak 

suka bau atau aroma tablet Fe, sebagian lainnya menyatakan mual dan diare 

kalau minum tablet Fe. Peran keluarga dan tingkat pengetahuan ibu hamil 

tentang pentingnya tablet Fe barangkali dapat merupakan faktor eksternal 

yang dapat mendorong ibu hamil sadar dan lebih disiplin mengkonsumsi 

tablet Fe. Berikut ini disajikan tingkat pendidikan, pekerjaan dan penghasilan 

keluarga pada Tabel 3 sebagai berikut. 

 
Tabel 3. Tingkat Pendidikan, Jenis Pekerjaan dan Penghasilan Keluarga Ibu Hamil. 

No. Katagori 
Jumlah 

Ket. 
n % 

1. Tingkat Pendidikan Ibu    

 a. SD 10 31,25  

 b. SLTP 15 46,87  

 c. SMU 6 18,75  

 d. D2, D3, S1 1 3,13  

 Tingkat Pendidikan Ayah    

 a. SD 5 15,63  

 b. SLTP 10 31,25  

 c. SMU 13 40,62  

 d. D2, D3, S1 4 12,50  

2. Jenis Pekerjaan Ibu    

 a. Wiraswasta 6 18,75  

 b. Tani 2 6,25  

 c. Buruh 2 6,25  

 d. PNS 6 18,75  

 e. Tidak bekerja 16 50,00  

 Jenis Pekerjaan Ayah    
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 a. Wiraswasta 17 53,13  

 b. Tani 3 9,37  

 c. Buruh 3 9,37  

 d. PNS 9 28,13  

3. Penghasilan    

 a. < Rp. 500.000,00 20 62,50  

 b. Rp. 500.000,00 – Rp. 1.000.000,00  9 28,13  

 c. Rp. 1.000.000,00 – 2.000.000,00  3 9,37  

 

Berdasarkan Tabel 3 diatas, dapat digambarkan tingkat pendidikan yang 

tergolong rendah yaitu hampir 50% berpendidikan SD dan SLTP dengan status 

sosial ekonomi yang tergolong menengah ke bawah untuk menopang kebutuhan 

hidup saat ini dengan beban anak dan ada beberapa /sejumlah orang yang menjadi 

tanggungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggungan saudara yang harus 

diurus berkisar antara   1 – 6 orang tiap keluarga. Adapun tanggungan tersebut 

antara lain orangtua, keponakan dan sepupu.  

 

B. Hubungan antara Umur Ibu, Jumlah Hb, Tekanan Darah, Jumlah Anak, 

Pengetahuan dan Penghasilan dengan Perilaku Konsumsi Tablet Fe oleh 

Ibu Hamil. 

Berikut ini pada Tabel 4 disajikan hubungan antara variabel bebas dengan 

variabel tergayut. 

Tabel 4. Hubungan Umur, Jumlah Hb, Tekanan Darah, Jumlah Anak, 

Pengetahuan Ibu dan Penghasilan Keluarga dengan Perilaku Ibu Hamil 

Mengkonsumsi Tablet Besi (Fe) di Ngawen Gunung Kidul. 

No. Katagori 
Jumla

h 

Perilaku Ibu 

Mengkonsumsi Fe 
Total Chi-square 

Patuh 
Tidak 

Patuh 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Umur Ibu      

 ≤30 tahun n 14 7 21 X
2
=4,499 

  % 43,75 21,87 65,62 P=0,034 

 > 30 tahun n 4 7 11  

  % 12,50 21,87 34,37  

2. Jumlah Hb      

 Baik n 16 11 27 X
2
= 0,410 

  % 50 34,38 84,38 P= 0,522 

 Kurang n 2 3 5  

  % 6,25 9,37 15,62  

1 2 3 4 5 6 7 
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3. Tekanan Darah      

 Baik n 7 8 15 X
2
=0,427 

  % 21,87 25,00 46,87 P=0,513 

 Kurang n 11 6 17  

  % 34,38 18,75 53,13  

4. Jumlah Anak      

 < 1 n 10 3 13 X
2
=3,802 

  % 31,25 9,37 40,62 P=0,051 

 ≥1 n 8 11 19  

  % 25,00 34,38 59,38  

5. Pengetahuan 

tentang PMH 

     

 Baik n 17 9 26 X
2
=5,584 

  % 53,12 28,13 81,25 P=0,018 

 Kurang n 1 5 6  

  % 3,13 15,62 18,75  

6. Penghasilan 

Keluarga 

     

 ≤ Rp. 500.000,00 n 12 8 20 X
2
=0,305 

  % 37,50 25,00 62,50 P=0,581 

 > Rp. 500.000,00 n 6 6 12  

  % 18,75 18,75 37,50  

 

Berdasarkan Tabel 4 tersebut diatas dari 6 variabel tergayut, hanya 3 

variabel saja yang dinyatakan signifikan pada p<0,05. Hasil perhitungan statistik 

Chi-square menunjukkan bahwa ada hubungan antara umur ibu, jumlah anak dan 

pengetahuan ibu tentang PMH dengan perilaku konsumsi tablet Fe. Sedangkan 3 

variabel bebas lainnya yaitu kadar  Hb, tekanan darah dan penghasilan keluarga 

tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan perilaku konsumsi tablet Fe 

oleh ibu hamil. 

Pada penelitian ini 65,62% dari jumlah responden ibu hamil berumur     ≤ 

30 tahun. Ada kecenderungan ibu muda ini lebih patuh mengkonsumsi tablet Fe 

pada kehamilannya yang pertama. Seperti dikemukakan oleh Dawam Jamil 

(2002:478) yaitu ibu muda yang melakukan PMH biasanya juga rajin dan aktif 

mengikuti penyuluhan di Posyandu dibandingkan dengan ibu hamil yang usianya 

tergolong tua dan bukan kehamilan anak pertama. Penyuluhan tentang PMH 

mampu meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku praktek gizi sebesar 16%. 

Hasil penelitian serupa juga dikemukakan oleh Yuliati (1994:87) yang 
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melaporkan bahwa ada hubungan antara pengetahuan ibu hamil tentang PMH 

dengan perilaku merawat kehamilannya. 

Sesuai dengan hasil penelitian Robinson bahwa adanya peran dukun bayi 

yag ditatar tentang pentingnya PMH terhadap bahaya anemia. Ibu hamil di 

daerah intervensi dukun bayi meningkat kepatuhan dan perhatiannya terhadap 

pemeliharaan masa hamil (Tutik Wahyuni, 2002:456). Hasil penelitian serupa 

yang dilakukan Tutik Wahyuni dkk (2002:457) melaporkan bahwa ibu hamil di 

Kabupaten Bantul yang rajin melakukan PMH kepada bidan desa dan 

mendengarkan pesan-pesan penyuluhannya mempunyai kenaikan kadar Hb yang 

lebih tinggi daripada ibu hamil yang tidak pernah menerima penyuluhan melalui 

PMH oleh bidan desa. Artinya faktor pengetahuan ibu hamil tentang PMH, antara 

lain berisi tentang pentingnya tablet Fe untuk mencegah anemia berhubungan 

erat dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe. Ibu hamil yang rajin melakukan 

PMH maka pengetahuannya meningkat sehingga berusaha disiplin 

mengkonsumsi tablet Fe.    Ibu hamil yang skor pengetahuannya tinggi/baik 

sebanyak 56,25% patuh sedangkan yang pengetahuannya kurang ternyata yang 

patuh hanya 3,13% saja dari jumlah yang ada.  

Adapun faktor jumlah anak yang berhubungan signifikan dengan 

kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe dapat dijelaskan dengan bantuan hasil temuan 

Triratnawati yang melakukan penelitian di Kabupaten Bantul tahun 1997. 

Hasilnya menyatakan bahwa ibu hamil dengan kehamilan yang kedua, ketiga, 

dan seterusnya merasa kehamilan tersebut sebagai hal yang normal, biasa dan 

sudah pernah mengalami melahirkan anak, sehingga konsep tersebut 

mengakibatkan menurunnya perhatian terhadap pemeliharaan kehamilannya 

(Didik Wijiyanto, 2002:460). Berdasarkan Tabel 4 tersebut diatas tampak jelas 

perbedaannya yaitu ibu hamil pada kehamilan anak pertama hanya 9,37% yang 

tidak patuh, tetapi pada kehamilan anak kedua, ketiga dan keempat, ibu-ibu yang 

tidak patuh mengkonsumsi tablet Fe sebesar 34,38%. Keadaan tersebut tentunya 

sangat membahayakan bagi kesehatan ibu hamil, karena semakin tua umur ibu 

maka kondisi kesehatan semakin menurun, maka justru pada kehamilan anak 

kedua dan seterusnya, seharusnya para ibu semakin berusaha memperhatikan 
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atau memelihara kehamilannya dengan mencukupi gizi dan mengkonsumsi tablet 

Fe yang diterima dari bidan Puskesmas. 

Faktor kesehatan ibu hamil yaitu khususnya jumlah Hb dan tekanan darah 

tidak berkaitan dengan perilaku konsumsi tablet Fe yaitu P>0,05. Artinya data 

hasil pemeriksaan bidan Puskesmas tentang Hb dan tekanan darah tidak 

menentukan perilaku konsumsi tablet Fe atau diabaikan. Berdasarkan data rata-

rata jumlah Hb yaitu (11,65 + 0,98) gr/dl dan dan tekanan darah (112,75 + 10,19/ 

78,75 + 3,36) mmHg masih dalam kisaran belum membahayakan kesehatan. 

Kemungkinan, meskipun efek fisiologis sudah ada namun efek psikologis belum 

atau tidak dirasakan sebagai gangguan kesehatan oleh para ibu hamil. Apabila 

ditelaah lebih lanjut dari data gangguan kesehatan selama kehamilan, menurut 

pengakuan para ibu hanya 9,38% yang merasakan sering pusing dan badan 

lemas. Pusing dan lemas merupakan salah satu gejala anemia (Didik Wijayanto, 

2002:467). Jadi pada penelitian ini anemia dan kurang normalnya tekanan darah 

tidak dirasakan sebagai masalah serius atau sebagai gangguan, karena 

berdasarkan data yang ada mual dan kram kaki menduduki peringkat teratas yang 

paling banyak diderita ibu hamil. 

Mengenai besarnya penghasilan keluarga ternyata juga tidak berhubungan 

secara signifikan dengan perilaku konsumsi tablet Fe. Barangkali katagori jumlah 

penghasilan yang dikelompokkan menjadi ≤Rp.500.000,00 dan      > Rp. 

500.000,00 per bulan tidak memberi efek perbedaan. Secara nominal memang 

berbeda, namun data yang hampir homogen dengan standar deviasi yang kecil 

memberikan indikasi tidak terlalu banyak perbedaan 2 katagori tersebut. 

Disamping itu faktor penghasilan bagi masyarakat desa merupakan sesuatu yang 

sifatnya rahasia keluarga akibatnya data tersebut kemungkinan tidak sepenuhnya 

sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Seperti dikemukakan Achmad Suryana 

(2002:7) dalam laporan penelitiannya bahwa penghasilan keluarga di pedesaan 

cenderung mengalami pasang surut yang fluktuasinya cukup besar karena mereka 

bekerja di sektor pertanian, peternakan dan jasa. Keadaan ini sangat dipengaruhi 

oleh perkembangan pasang surutnya perekonomian daerah dan nasional. Artinya, 

tidak selamanya keluarga petani penggarap seperti pada penelitian ini yang 

berpenghasilan >Rp. 500.000,00/bulan selalu ajeg, bisa jadi gagal panen yang 
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menyebabkan penghasilan menurun. Hal ini bisa dengan mudah terjadi bagi 

masyarakat pedesaan seperti Desa Tancep Ngawen Gunung Kidul ini yang 

kegiatan ekonominya berbasis pada sumberdaya dan teknologi konvensional 

lokal. 

Sehubungan dengan besarnya penghasilan, dalam penelitian ini dilakukan 

”recall diet” untuk mengetahui dan menghitung kecukupan gizi dari makanan 

sehari-hari ibu hamil. Kemungkinan karena faktor daya beli maka kecukupan gizi 

mereka masih sangat memprihatinkan, yaitu jauh kurang dari jumlah anjuran. 

Dari data diperoleh rata-rata hasil observasi sebagai berikut dan pada Tabel 5 

berikut ini akan dibandingkan dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan 

menurut Depkes RI (1998). 

 

Tabel 5. Kecukupan Zat Gizi hasil Rata-rata Recall Diet Dibandingkan dengan 

Kecukupan Zat Gizi yang Dianjurkan Per Hari bagi Ibu Hamil. 

No. Komponen Recall Diet/Fakta Anjuran/Ideal 

1. Energi (kkal) 1901,2 2535 

2. Karbohidrat (gram) 321,15 443,75 

3. Lemak (gram) 49,8 57,80 

4. Protein (gram) 42,1 60 

5. Fe (mgr) 15,8 46 

 

  Memperhatikan Tabel 5 tersebut, maka kondisi pemenuhan gizi masih 

merupakan masalah yang serius bagi para ibu hamil dalam penelitian ini, 

terutama Fe yang paling jauh dari harapan anjuran yaitu baru terpenuhi 34,35%. 

Selain faktor rendahnya daya beli, maka menurut pengakuan mereka ternyata 

gangguan mual cukup menyulitkan karena nafsu makan menurun dan cenderung 

selektif terhadap jenis makanan yang dipilih.  

  Data tersebut tidak jauh berbeda dengan keadaan di daerah lain. Hasil 

penelitian Didik Wijiyanto (2002:460) dan penelitian Dawam Jamil (2002:478) 

di Kabupaten Bantul dan Tutik Wahyuni (2002:456) ibu hamil hanya 

mengkonsumsi 1986,36 kkal, protein 49,19 gram dan zat besi 15,54 mgram/hari. 

Konsumsi zat gizi ibu hamil masih jauh dari harapan. Secara nasional 

kekurangan zat besi pada ibu hamil hingga saat ini prevalensinya masih tinggi 

yaitu 51% dari jumlah yang ada (Fasli Jalal, 1998:239). Padahal pelayanan PMH 

standar dari Puskesmas dan penyuluhan sudah dilakukan. 
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Oleh sebab itu perlu dicari alternatif lain untuk mengatasi rendahnya asupan zat 

gizi besi (Fe) melalui makanan sehari-hari yang disukai ibu hamil. Pada masa 

kehamilan, menurut pengakuan para ibu, trimester pertama merupakan saat-saat 

sulit karena mual dan nafsu makan menurun. Camilan yang disuplementasi zat 

besi atau pengenalan sumber-sumber zat gizi yang kaya akan zat besi perlu 

diupayakan, agar ibu hamil mempunyai alternatif pilihan lain. Beberapa contoh 

sumber zat besi yang mudah didapat dan relatif terjangkau harganya, bahan-

bahan makanan berikut ini (kandungan zat besi/100 gram bahan mentah) yaitu 

oncom (27 mgr), tempe kedelai (10 mgr), daun talas (8,3 mgr), biji kacang tolo 

(6,5 mgr), salak (4,2 mgr), daun bayam (3,9 mgr). Sumber zat besi dari bahan 

makanan hewani yang dapat diandalkan antara lain : telur ayam (7,9 mgr), hati 

sapi (6,6 mgr), daging sapi (5,0 mgr), teri (3,6 mgr), petis ikan (2,8 mgr), susu 

sapi (1,7 mgr). Zat besi yang berasal dari bahan makanan hewani (heme) yang 

berbentuk ferro lebih mudah diserap dibandingkan bahan nabati (non heme) yang 

berbentuk ferri (Linder, 1986:261). Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi 

status gizi zat besi di dalam tubuh adalah: kesalahan diet, adanya zat penghambat 

yang bersifat interaksi negatif dengan zat besi, adanya parasit seperti cacing pita, 

kejadian diare dan gangguan”mal-absorbsi”(Linder,1998). 
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