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Abstrak
Kejadian anemia di Kabupaten Bantul merupakan yang tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar
27,67%. Pusat Kesehatan Masyarakat Pleret memiliki ibu hamil dengan anemia terbesar di Kabupaten
Bantul yaitu 11,32%. Distribusi tablet besi di Kabupaten Bantul telah melampaui target pencapaian
sebesar 87,37%. Namun, pencapaian angka ini adalah jumlah anemia ibu hamil di Kabupaten Bantul.
Psidium guajava merupakan hasil terbesar ketiga di Kabupaten Bantul yang dapat dimanfaatkan untuk
mengoptimalkan penyerapan zat besi. Memasukkan psidium guajava ke dalam menu sehari-hari dapat
menjaga potensi anemia pada kehamilan, kecacatan janin, dan prematur.
Penelitian ini merupakan percobaan kuasi dengan pendekatan psorium dalam menurunkan kejadian
anemia pada ibu hamil. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Praktek Bidan. Jumlah sampel masingmasing kelompok terdiri dari 30 responden yang diambil secara purposive sampling. Analisis univariat
untuk menganalisis variabel penelitian deskriptif dengan menyajikan data berupa tabel distribusi
frekuensi dan narasi sebagai penjelasan dari tabel yang disajikan. Analisis yang digunakan untuk menguji
hipotesis menggunakan Independent Sample T-test. Analisis multivariat digunakan untuk mengetahui
seberapa besar pengaruh variabel perancu menggunakan Regresi Linier Berganda.
Pemberian tablet besi dengan psidium guajava dapat meningkatkan kadar hemoglobin pada ibu hamil
pada trimester kedua dengan kenaikan rata-rata 1,18 gr%. Kenaikan kadar hemoglobin yaitu sebesar
0,002. Ada peningkatan kadar hemoglobin pada wanita hamil. Kenaikan tersebut lebih besar pada
kelompok perlakuan dibandingkan kelompok kontrol.
ABSTRACT
The incidence of anemia in Bantul Regency is the highest in Daerah Istimewa Yogyakarta at 27.67%. Pleret
Community Health Centers has pregnant women with the biggest anemia in Bantul Regency which is 11,32%. The
distribution of iron tablets in Bantul Regency has been above the achievement target of 87.37%. However, the
achievement of these targets was not followed by the decrease in the number of pregnant women's anemia in Bantul
Regency. Psidium guajava is the third largest result in Bantul Regency that can be utilized to optimize the
absorption of iron. Incorporating psidium guajava into the daily menu can keep the potential of anemia in
pregnancy, fetal disability, and premature.
This research is an experimental quasi with approach of pre and post only test design, to know the influence
of psidium guajava in decreasing incidence of anemia in pregnant women. The location of this study was conducted
at Midwife Practice. The number of samples of each group of 30 respondents taken by purposive sampling.
Univariate analysis to analyze descriptively research variables by presenting data in the form of frequency
distribution tables and narration as an explanation of the table presented. The analysis used to test the hypothesis
using Independent Sample T-test. Multivariate analysis is used to find out how big influence of confounding
variable using Multiple Linear Regression.
Giving iron tablets with psidium guajava can increase hemoglobin levels in pregnant women of second
trimester with an average increase of 1.18 gr%. The increase of hemoglobin level significantly that is equal to 0,002.
There was an average difference in the increase in hemoglobin levels in pregnant women. The increase was greater
in the treatment group than in the control group.
Keywords : Psidium Guajava, Anemia, Pregnant Women

PENDAHULUAN

terhadap angka kematian ibu. Anemia pada

Anemia merupakan salah satu faktor

umumnya terjadi di negara berkembang

yang berkontribusi secara tidak langsung

(developing countries) termasuk Indonesia

dan pada kelompok sosial ekonomi rendah

Kabupaten Bantul. Oleh karena itu perlu

(Imdad dan Bhutta, 2012). Anemia pada

dilakukan kajian lebih mendalam mengenai

kelompok

konsumsi zat gizi yang merupakan faktor

dewasa

terjadi

pada

usia

reproduksi terutama pada wanita hamil dan

enhancer

menyusui (Kemenkes, 2014). Anemia pada

penyerapan tablet besi pada ibu hamil.

ibu

hamil

umumnya

dapat

mempercepat

oleh

Buah jambu biji merupakan hasil

defisiensi zat besi (Oliver dan Olufunto,

terbesar ketiga di Kabupaten Bantul setelah

2012).

buah durian dan buah jambu air. Jambu biji

Berdasarkan

disebabkan

yang

Profil

Kesehatan

dapat

dimanfaatkan

untuk

mencukupi

Kabupaten Bantul pada tahun 2013, Angka

kebutuhan ibu hamil akan vitamin C, karena

Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Bantul

buah ini mengandung vitamin C 2 kali lipat

pada tahun 2013 mengalami

kenaikan

dari jeruk manis, 5 kali dari jeruk, 8 kali dari

dibanding pada tahun 2012. AKI pada tahun

lemon dan 17 kali dari jambu air. Selain itu,

2012 sebesar 52,2/100.000 Kelahiran Hidup

jambu biji juga kaya akan berbagai mineral

(KH),

2013

seperti zat besi, potasium, sodium, rendah

96,83/100.000 KH. Hal ini perlu upaya

lemak, tinggi serat, tembaga, seng, dan

keras untuk mencapai target Sustainable

mangan yang berfungsi memproteksi ibu

Development Goals (SDG’s) pada tahun

dan janin. Memasukkan jambu biji ke dalam

2020. Profil kesehatan Daerah Istimewa

menu sehari-hari dapat menjauhkan potensi

Yogyakarta

anemia kehamilan, kecacatan janin, dan

sedangkan

pada

(DIY)

tahun

tahun

2014

menggambarkan bahwa prevalensi anemia

prematur (Warintek Bantul, 2016).

pada ibu hamil di DIY mencapai 17,60%.
Angka kejadian anemia yang terjadi di
Kabupaten Bantul merupakan tertinggi di

METODE PENELITIAN
Penelitian

ini

merupakan

quasi

DIY yakni sebesar 27,67%. Puskesmas

eksperimental dengan pendekatan pre dan

Pleret memiliki ibu hamil dengan anemia

post test design, untuk mengetahui pengaruh

terbesar di Kabupaten Bantul yaitu sebesar

jambu

11,32%.

anemia ibu hamil. Lokasi penelitian di

biji

dalam

penurunan

kejadian

Berdasarkan profil kesehatan Dinas

Bidan Praktik Mandiri. Jumlah sampel

Kesehatan Bantul tahun 2014, distribusi

kelompok perlakuan dan kelompok kontrol

pemberian tablet besi di Kabupaten Bantul

30 responden yang diambil secara purposive

sebesar 87,37%. Angka tersebut sudah di

sampling,

atas target pencapaian yaitu 85%. Namun,

menganalisis

hasil pencapaian target tersebut tidak diikuti

penelitian dengan menyajikan data dalam

dengan turunnya angka anemia ibu hamil di

bentuk tabel distribusi frekuensi dan narasi

analisis

univariat

untuk

secara

deskriptif

variabel

sebagai penjelasan dari tabel yang disajikan.

27,35 cm. Jumlah kunjungan antenatal

Analisis yang digunakan untuk menguji

care pada kelompok jambu biji rata-rata 6

hipotesis

kali dan kelompok tablet besi rata-rata 5

Independent

dengan

menggunakan

Sampel

T-test.

uji

Analisis

Multivariat digunakan untuk mengetahui
seberapa

besar

pengaruh

kali kunjungan.
Tabel 1 di atas tersebut memberikan

variabel

gambaran proporsi dan distribusi dari

pengganggu menggunakan Multiple Regresi

sampel penelitian bahwa komparabilitas

Linier.

subyek penelitian adalah homogen dan
sebanding.

Karakteristik

umum

HASIL DAN PEMBAHASAN

responden yaitu usia dan kunjungan

A. Karakteristik Responden

antenatal care pada kedua kelompok
penelitian tidak ada perbedaan bermakna

Tabel 1 Distribusi Frekuensi
Karakteristik Responden

(P > 0,05).

B. Perbandingan Kadar Hemoglobin
Sebelum dan Sesudah Perlakuan pada
Kelompok Jambu biji dan Kelompok
Tablet Besi

Tabel 1 menunjukkan bahwa ratarata usia responden pada kelompok
jambu biji adalah 31 tahun dan pada

Responden pada kelompok jambu biji

Gambar 2 Grafik Peningkatan Kadar
Hemoglobin Ibu Hamil
Gambar di atas menunjukkan bahwa

sebagian besar berpendidikan rendah

rata-rata kadar hemoglobin ibu hamil

sedangkan kelompok tablet besi sebagian

pada kelompok jambu biji sebelum

besar berpendidikan tinggi. Responden

perlakuan adalah 10,5 gr/dL sedangkan

rata-rata

pada

rata-rata kadar hemoglobin ibu hamil

kelompok jambu biji dan hamil yang

pada kelompok tablet besi sebelum

kedua pada kelompok kontrol. Rata-rata

perlakuan yaitu 11,32 gr/dL. Rata-rata

ukuran

pada

kadar hemoglobin sesudah pemberian

kelompok jambu biji adalah 27,71 cm

jambu biji adalah 11,68 gr/dL dan

kelompok

tablet

hamil

lingkar

besi

yang

lengan

29

ketiga

atas

tahun.

sedangkan pada kelompok tablet besi

sesudah pemberian tablet besi pada
kelompok tablet besi sebesar 11,73 gr/dL.

Tabel 2 : Hasil Uji Paired Sampel T-test
Pengaruh Perlakuan terhadap Kadar
Hemoglobin Hamil Trimester II

C. Perbandingan
Selisih
Kadar
Hemoglobin
Ibu
Hamil
pada
Kelompok Perlakuan dan Kelompok
Kontrol
Tabel 3 : Hasil Uji Independent Sampel
T-test

Hasil
Hasil uji statistik menggunakan Paired
Sampel T-test pada kelompok jambu biji
menunjukkan bahwa nilai T sebesar 3,465 dengan signifikasi 0,002. Hal ini
menunjukkan bahwa p-value <0,05, maka
H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa ada pengaruh pemberian jambu
biji terhadap kadar hemoglobin ibu hamil
trimester II.
Hasil uji statistik menggunakan Paired

uji

statistik

menggunakan

independent sampel T-test menunjukkan
bahwa nilai T sebesar 2,159 dengan
signifikasi 0,038. Hal ini menunjukkan
bahwa p-value <0,05, maka H0 ditolak.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada
perbedaaan rerata pemberian tablet besi
disertai jambu biji dibandingkan dengan
pemberian

tablet

besi

dalam

meningkatkan kadar hemoglobin ibu
hamil.

Sampel T-test pada kelompok kontrol
menunjukkan bahwa nilai T sebesar 4,092 dengan signifikasi 0,000. Hal ini
menunjukkan bahwa p-value 0,05, maka

PEMBAHASAN
Perbandingan
haemoglobin

sebelum

selisih
dan

kadar
sesudah

H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan

pemberian tablet besi disertai jambu biji

bahwa ada pengaruh pemberian tablet

dibandingkan dengan pemberian tablet besi

besi terhadap kadar hemoglobin ibu

secara statistik adalah ada perbedaan yang

hamil trimester II.

bermakna dengan p-value 0,038. Hal ini
menunjukkan bahwa ada perbedaaan rerata
pemberian tablet besi disertai jambu biji
dibandingkan dengan pemberian tablet besi
dalam meningkatkan kadar hemoglobin ibu
hamil. Sehingga tablet besi sebaiknya
dikonsumsi bersama jambu biji atau dengan

makanan yang banyak mengandung vitamin

“Sesungguhnya

Allah

tidak

C agar zat besi diserap secara optimal.

keadaan

kaum

sebelum

Kebutuhan zat besi pada ibu hamil dua
kali

kebutuhan

normal

suatu

mengubah
mereka

mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

orang dewasa.

Menurut Imam Ath-Thabari : Sesungguhnya

Kebutuhan tersebut dimulai pada trimester

Allah tidak akan mengubah kenikmatan dan

kedua akibat adanya hipovolemik sebagai

kesehatan

adaptasi fisiologis kehamilannya. Selama

mengusahakannya.

kehamilan, seorang ibu hamil menyimpan

dilakukan oleh manusia dengan cara ikhtiar.

zat besi kurang lebih 1000 mg termasuk

Usahanya tersebut yang akan menentukan

untuk

keperluan

hemoglobin

ibu

suatu

kaum

hingga

mereka

Perubahan

harus

janin,

plasenta

dan

perubahan dalam diri manusia tersebut

sendiri.

(Oliver

dan

(Katsir, 2014).

Olufunto, 2012; Irianto, 2014). Oleh sebab

Ibu hamil sebaiknya mengkonsumsi

itu, ibu memerlukan zat besi 1,5-3 mg per

makanan terutama protein, zat besi, asam

hari terutama trimester II dan III (Hoffbrand

folat dalam jumlah yang sesuai dengan

dan Moss 2015).

kebutuhannya dan didukung asupan vitamin

Standar Pelayanan Kebidanan tahun
2006

menjelaskan

bahwa

perawatan

C yang cukup. Angka kecukupan vitamin C
pada

ibu

hamil

sebesar

85

g/hari

antenatal care standar, bidan sebaiknya

(Kemenkes, 2013). Intake yang dikonsumsi

memberikan tablet besi dengan dosis satu

ibu akan mempengaruhi pertumbuhan janin

tablet 30 mg per hari selama 90 hari pada

yang

saat kunjungan antenatal care jika ibu tidak

memiliki asupan gizi yang baik sebelum dan

mengalami anemia. Pemberian dilanjutkan

selama hamil kemungkinan akan melahirkan

jika kadar hemoglobin < 11gr/dL. Namun

bayi yang sehat, cukup bulan dengan berat

jika ibu hamil mengalami anemia, maka

badan normal serta menurunkan risiko

tablet besi diberikan 2-3 kali satu tablet per

kematian dan kesakitan pada ibu dan bayi

hari. Pemberian zat besi dapat diberikan

(Irianto, 2014).

sampai 4-6 minggu post partum.

ibu

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ibu

C dapat meningkatkan absorpsi zat besi

hamil

tersebut

yang dikonsumsi secara signifikan. Vitamin

terjadinya

tersebut terdapat pada buah-buahan yang

dilakukan

untuk

besi.

yang

tablet besi dan konsumsi vitamin C pada ibu
hamil sebagai pencegahan anemia. Vitamin

zat

usaha

Jika

dapat

akan

suatu

dikandungnya.

WHO merekomendasikan pemberian

Pemberian zat besi disertai jambu biji
merupakan

sedang

Usaha

mencegah

anemia defisiensi besi yang sering terjadi

dapat

pada ibu hamil. Allah berfirman dalam Surat

(Murray et al., 2009; Wibowo dan Purba,

Ar

2006).

Ra’du

ayat

11

yang

artinya

diperoleh

di

lingkungan

sekitar

Buah jambu biji merupakan hasil

3. Ada perbedaan rerata kenaikan kadar

terbesar ketiga di Kabupaten Bantul setelah

hemoglobin antara pemberian tablet

buah durian dan buah jambu air. Jambu biji

besi bersama jambu biji dibandingkan

dapat

mencukupi

dengan pemberian tablet besi dalam

kebutuhan ibu hamil akan vitamin C, karena

meningkatkan kadar hemoglobin ibu

buah ini mengandung vitamin C dua kali

hamil dengan signifikasi 0,038 dimana

lipat dari jeruk manis, 5 kali dari jeruk, 8

kenaikan hemoglobin lebih tinggi pada

kali dari lemon dan 17 kali dari jambu air.

kelompok jambu biji.

dimanfaatkan

untuk

Menurut Kementerian Kesehatan, jambu biji
seberat 100 gram mengandung 87 mg kadar
vitamin C. Selain itu jambu biji juga kaya
akan berbagai mineral seperti zat besi,

B. SARAN
1. Bagi Ibu Hamil
Ibu

hamil

sebaiknya

potasium, sodium, rendah lemak, tinggi

mengkonsumsi tablet besi disertai

serat, tembaga, seng, dan mangan yang

dengan jambu biji atau sumber

berfungsi

janin.

vitamin C yang lain agar penyerapan

Memasukkan jambu biji ke dalam menu

zat besi berjalan optimal. Sumber

sehari-hari

potensi

vitamin tersebut dapat berupa produk

anemia kehamilan, kecacatan janin, dan

buah lokal yang terjangkau dan

prematur (Warintek Bantul, 2016).

mudah

memproteksi

dapat

ibu

dan

menjauhkan

diperoleh

di

Kabupaten

Bantul.
KESIMPULAN DAN SARAN
A. KESIMPULAN

2. Bagi Bidan di Bidan Praktik

1. Pemberian tablet besi bersama jambu
biji

dapat

meningkatkan

kadar

Mandiri
Bidan

dapat

memberikan

hemoglobin pada ibu hamil trimester

pendidikan kesehatan kepada ibu

II dengan rata-rata kenaikan sebesar

hamil agar dalam mengkonsumsi

1,18 gr%. Kenaikan kadar hemoglobin

tablet besi disertai dengan jambu biji

tersebut bermakna secara signifikan

atau sumber vitamin C lain agar

yaitu sebesar 0,002.

penyerapan zat besi berjalan optimal.

2. Pemberian

tablet

besi

dapat

Sumber

vitamin

tersebut

dapat

meningkatkan kadar hemoglobin pada

berupa produk buah lokal yang

ibu hamil dengan rata-rata kenaikan

terjangkau dan mudah diperoleh di

sebesar 0,41 gr% dan bermakna secara

Kabupaten Bantul.

statistik dengan signifikasi sebesar
0,000.

3. Bagi

Kepala

Kesehatan

Sub

Keluarga

Bagian
di

Dinas

Kesehatan
Penelitian ini dapat dijadikan
pertimbangan
kebijakan

untuk
dalam

mengambil
pemenuhan

kebutuhan akan zat besi pada ibu
hamil yakni dengan memanfaatkan
buah lokal yang dikonsumsi bersama
tablet besi sehingga penyerapan zat
besi berjalan optimal dan terjadi
penurunan angka kejadian anemia di
Kabupaten Bantul.
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