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BAB 1 

PENDAHULUAN 

Program Pembagunan Kesehatan di Indonesia 

Pembangunan kesehatan dalam periode 2015-2019 

difokuskan pada empat program prioritas yaitu 

penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan bayi, 

penurunan prevalensi balita pendek (stunting), 

pengendalian penyakit menular dan pengendalian 

penyakit tidak menular (Kementerian Kesehatan RI, 2016) 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

merupakan lembaga pemerintah yang memiliki peran 

mengendalikan angka kelahiran dalam rangka 

terbentuknya generasi muda yang cerdas dan mental yang 

kuat menghadapi “windows of opportunity” pada masa 

depannya. Oleh karena itu bayi-bayi yang terlahir harus 

dari ibu yang sehat, ibu yang memiliki asupan nutrisi 

yang cukup dan keluarga yang bahagia. Dengan demikian 

anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi generasi 

yang berkualitas (Modul 1000 HPK, 2016). 

Kematian ibu dikaitkan dengan berbagai status gizi atau 

dengan suplementasi gizi. Separuh dari penyebab 

terjadinya kasus BBLR adalah status gizi ibu, termasuk 

tinggi badan dan berat badan ibu selama kehamilannya 

(Ian D. H, 2013). 
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Gizi ibu hamil perlu mendapat perhatian karena sangat 

berpengaruh pada perkembangan janin yang 

dikandungnya. Sejak janin sampai anak berumur dua 

tahun atau 1000 hari pertama kehidupan kecukupan gizi 

sangat berpengaruh terhadap perkembangan fisik dan 

kognitif (Kementerian Kesehatan RI, 2016). 

Status Gizi Ibu Hamil 

Status gizi ibu hamil dapat diukur secara 

antropometri/pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA). 

Asupan energi dan protein yang tidak mencukupi pada ibu 

hamil dapat menyebabkan Kurang Energi Kronis (KEK). 

Wanita hamil berisiko mengalami KEK jika memiliki 

lingkar Lengan Atas (LILA) <23,5 cm. Status gizi ibu juga 

dapat diketahui dengan pengukuran secara laboratorium 

terhadap kadar hemoglobin darah, bila kurang dari 11 gr 

% maka ibu hamil tersebut menderita anemia. (Depkes, 

2010). Selain dari itu tingkat albumin yang rendah 

biasanya menunjukkan masalah gizi karena albumin 

mengangkut begitu banyak zat dalam darah, mengatur 

keseimbangan air dalam sel dan mengangkut gizi pada sel. 

(The Aids Infonet, 2014)  

Riskesdas 2013, Proporsi  Wanita Usia Subur (WUS) 

dengan risiko KEK masih tinggi yaitu 24,2 % pada wanita 

hamil dan 20,8 % pada wanita tidak hamil. Proporsi 

tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sebesar 

45,5% pada wanita hamil dan 46,5 % pada wanita tidak 
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hamil, proporsi terendah di Provinsi Bali yaitu sebesar 

10,1 % pada wanita hamil dan 14% pada wanita tidak 

hamil. Di Provinsi Selawesi Selatan yaitu sebesar 31,2 % 

pada wanita hamil dan 25,1% pada wanita tidak hamil. 

Prevalensi ibu hamil yang mengalami Kurang Energi 

Kronis (KEK) 2007 diperkirakan sebesar 13,6% 

(Prasetyawati, 2012). Penelitian Wina Kurnia dkk di 

Kabupaten Jeneponto Sulawesi Selatan memperoleh hasil 

prevalensi KEK pada ibu hamil dan menyusui masing-

masing sebesar 17,1 % dan 11 % dan prevalensi KEK pada 

ibu hamil dan menyusui lebih sering ditemukan pada 

mereka dengan paritas <4 serta pendapatan dan tingkat 

pendidikan yang masih rendah (Kurnia Wina dkk,2015) 

 Hasil Study Diet Total ( SDT) 2014 mendapatkan bahwa 

ternyata lebih dari 50% ibu hamil baik di perkotaan 

maupun di pedesaan, asupan energinya ≤ 70% Angka 

Kecukupan Energi (AKE) dan hanya 14 % yang tingkat 

kecukupan energinya cukup. Demikian pula kecukupan 

protein, 49,6 % ibu hamil diperkotaan dan 55,6 % 

dipedesaan mendapat asupan protein ≤ 80% Angka 

Kecukupan Protein (AKP). 

Resiko Kurang Energi Kronis (KEK) 

Kondisi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) dapat 

menjadi penyebab tidak langsung kematian ibu, berisiko 

menurunkan kekuatan otot yang membantu proses 

persalinan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 
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partus lama dan perdarahan pasca salin dan anemia. 

Risiko pada bayi dapat mengakibatkan terjadinya 

kematian janin (keguguran), prematur, lahir cacat, bayi 

berat lahir rendah (BBLR) pertumbuhan fisik balita 

pendek (stunting), otak dan metabolisme yang 

menyebabkan penyakit tidak menular diusia dewasa, 

yaitu kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, 

hipertensi, stroke dan diabetes (Kementerian Kesehatan 

RI 2016) 

Persentase status gizi balita pendek (pendek dan sangat 

pendek) di Indonesia tahun 2013 adalah 37,2 % jika 

dibandingkan tahun 2010 (35,6%) dan tahun 2007 (36,8 

%) tidak menunjukkan penurunan / perbaikan yang 

signifikan. Persentase tertinggi pada tahun 2013 adalah di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur (51,7%), Sulawesi Barat 

(48,0%) dan Nusa Tenggara Barat (45,3 %). Sedangkan 

persentase terendah adalah Provinsi Kepulauan Riau 

(26,3 %). sedangkan di Sulawesi Selatan 9,9% sangat 

pendek dan 24,2 % pendek.  

Cristian. P, dari hasil meta analisis bahwa BBLR dikaitkan 

dengan 2,5-3,5 kali lipat kemungkinan lebih tinggi terjadi 

wasting dan stunting. 

Masalah balita pendek menggambarkan adanya masalah 

gizi kronis, dipengaruhi dari kondisi ibu atau calon ibu. 

Penanggulangan masalah gizi dan kesehatan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia paling tepat 
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dilakukan pada masa menjelang dan saat prenatal 

(Banker, Osmand dan weld, 1993). Memperbaiki gizi dan 

kesehatan ibu hamil merupakan cara terbaik dalam 

rangka mengatasi stunting. Ibu hamil perlu mendapat 

makanan yang baik, sehingga apabila ibu hamil dalam 

keadaan sangat kurus atau telah mengalami Kurang 

Energi Kronis (KEK), maka perlu diberikan makanan 

tambahan kepada ibu hamil tersebut. 

Pentingnya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) 

Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dapat diberikan 

dengan asupan tinggi energi dan protein serta energi dan 

protein yang seimbang. Penelitian PMT pada ibu hamil 

KEK yang dilakukan oleh Chandra Dewi di wilayah Kerja 

Puskesmas Labuan Lombok tahun 2015 dengan hasil 

terjadi peningkatan berat badan ibu hamil KEK rata-rata 

5,80 ± 2,007 kg dan Amereta. I.D di Kabupaten Jember 

tahun 2015, ibu hamil KEK yang diberi PMT memiliki 

kadar Hb yaitu sebesar 11,11 ±0,92 yang berarti diatas 

ambang batas anemia. 

PMT dengan keseimbangan energi protein merupakan 

pilihan yang tepat. Produk PMT yang akan diberikan 

sudah memperhatikan aspek cita rasa, kepraktisan, daya 

simpan kemudahan dalam penyajian dan mudah 

mendapatkan bahannya dimasyarakat karena 

masyarakat sudah mengenalnya.  
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Biskuit merupakan jenis produk yang dinilai dapat 

memenuhi persyaratan tersebut sehingga sesuai 

digunakan sebagai makanan tambahan.  

Masalah kesehatan ibu dan anak di Kota Pare-Pare masih 

memprihatinkan, profil kesehatan Provinsi Sulawesi 

Selatan tahun 2014 menunjukkan data jumlah ibu hamil 

tahun 2013 sebanyak 2.559 orang dan jumlah Bayi Berat 

Lahir Rendah sebanyak 126 orang serta jumlah kematian 

neonatal, bayi dan balita mencapai 38 orang. 

Data dinas kesehatan Kota Pare-Pare tahun 2015 terdapat 

1559 jumlah ibu hamil yang mana terdapat 177 ibu hamil 

dengan KEK dan 1373 ibu hamil dengan anemia serta 9 

ibu hamil dengan anemia berat. (Dinas Kes Kota Pare-Pare 

tahun 2015). 

Upaya peningkatan status kesehatan dan gizi ibu hamil 

melalui perbaikan perilaku masyarakat dalam pemberian 

makanan berupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan 

dari upaya perbaikan secara menyeluruh. Dari hasil 

beberapa penelitian menyatakan bahwa keadaan kurang 

gizi pada ibu hamil akan berdampak pada ibunya sendiri 

dan bayi yang akan dilahirkan.  

Berdasarkan pada masalah diatas maka penulis tertarik 

melakukan eksperimen Pengaruh Pemberian Makanan 

Tambahan Terhadap Peningkatan Berat Badan, kadar 

hemoglobin (Hb) dan Kadar Albumin pada Ibu Hamil 

Kurang Energi Kronis. 
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BAB 2 

KEHAMILAN 

Kehamilan merupakan awal dari suatu masa kehidupan 

manusia. pada masa ini ibu hamil harus mempersiapkan 

diri menyambut kelahiran bayinya. Ibu yang sehat akan 

melahirkan bayi yang sehat.  

Gizi ibu selama kehamilan merupakan salah satu faktor 

penentu yang berpengaruh pada kelahiran bayi secara 

normal dan bayi sehat. Salama kehamilan terjadi 

peningkatan kebutuhan zat gizi, seperti karbohidrat, 

protein, vitamin, dan mineral untuk memenuhi 

kebutuhan yang terkait dengan perubahan dalam tubuh 

ibu dan perkembangan janin. 

Selama kehamilan pada ibu akan terjadi berbagai 

perubahan fisik dan fisiologis. Pada kehamilan normal 

perubahan ini antara lain tampak pada penambahan 

berat badan (BB) ibu sesuai dengan pertumbuhan dan 

perkembangan janin, tambahan cadangan lemak, 

pembentukan dan perkembangan placenta, peningkatan 

cairan tubuh serta pembesaran payudara. Disamping itu 

karena adanya perubahan hormonal ibu hamil juga 

mengalami perubahan psikologis, sosiologis dan 

emosional (Kementerian Kesehatan RI, 2015).  
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Kehamilan adalah masa dimulai dari konsepsi sampai 

janin lahir, lama hamil normal yaitu 280 hari atau 9 bulan 

7 hari yang dihitung dari hari pertama haid terakhir. 

Sedangkan secara medis kehamilan dimulai dari proses 

pembuahan sel telur wanita oleh spermatozoa dari pihak 

pria. Untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan 

maternal selama hamil maka ibu dianjurkan untuk 

mengunjungi bidan atau dokter sedini mungkin untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang disebut dengan 

antenatal. 

Pengertian Kehamilan 

Kehamilan adalah suatu keadaan fisiologis, akan tetapi 

pentingnya diagnosis kehamilan tidak dapat diabaikan. 

Perubahan endokrinologis, dan anatomis yang menyertai 

kehamilan menimbulkan gejala dan tanda yang 

memberikan bukti adanya kehamilan. Gejala dan tanda 

tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kelompok: bukti-

bukti presumtif, tanda-tanda kemungkinan dan tanda-

tanda positif kehamilan 

1. Bukti presumtif kehamilan, umumnya didasarkan 

pada gejala-gejala subyektif berupa: 

a. Mual dengan atau tanpa muntah 

b. Gangguan berkemih 

c. Fatigue  

d. Persepsi adanya gerakan janin 
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Yang termasuk tanda presumtif adalah: 

a. Terhentinya menstruasi 

b. Perubahan pada payudara 

c. Perubahan warna mukosa vagina 

d. Meningkatnya pigmentasi kulit dan timbulnya 

striae abdomen 

e. Wanita yang bersangkutan merasa dirinya hamil 

2. Bukti kemungkinan hamil. Tanda tanda 

kemungkinan kehamilan mencakup: 

a. Pembesaran abdomen 

b. Perubahan bentuk, ukuran, dan konsistensi 

uterus 

c. Perubahan anatomis pada serviks 

d. Kontraksi Braxton hicks 

e. Ballottement 

f. Kontur fisik janin 

g. Adanya gonodotropin di urin atau serum 

3. Tanda positif kehamilan, tiga tanda positif kehamilan 

adalah  

Identifikasi kerja jantung janin yang terpisah dan 

tersendiri dari kerja jantung wanita hamil. 

a. Persepsi gerakan janin oleh pemeriksa 
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b. Pengenalan mudigah dan janin setiap saat selama 

kehamilan dengan tehnik sonografik atau 

pengenalan janin yang lebih tua secara radiografis 

pada paruh kedua kehamilan. (Cunningham, 

2005). 

Kehamilan Dengan Masalah Kurang Energi Kronis 

Pengertian ibu hamil kurang energi kronis adalah ibu 

hamil dengan hasil pemeriksaan antropometri, Lingkar 

Lengan Atas (LILA) < 23,5 cm.   

1. Penyebab 

Secara umum, kurang gizi pada ibu hamil dikaitkan 

dengan kemiskinan, ketidakadilan gender serta 

hambatan terhadap akses terhadap berbagai 

kesempatan dan pendidikan. Kurang gizi juga banyak 

dikaitkan dengan kurangnya akses terhadap 

pelayanan kesehatan yang adekuat, tingginya 

fertilisasi dan beban kerja yang tinggi. 

Secara spesifik, penyebab kurang energi kronis (KEK) 

adalah akibat dari ketidakseimbangan antara asupan 

untuk pemenuhan kebutuhan dan pengeluaran 

energi. Yang sering terjadi adalah adanya 

ketidaktersediaan pangan secara musiman atau 

secara kronis ditingkat rumah tangga yang tidak 

proporsional (biasanya seorang ibu “mengorbankan” 

dirinya) dan beratnya beban kerja ibu hamil. Selain itu 
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beberapa hal penting yang terkait dengan status gizi 

seorang ibu adalah kehamilan pada usia muda 

(kurang dari 20 tahun), kehamilan dengan jarak yang 

pendek dengan kehamilan sebelumnya (kurang dari 2 

tahun), kehamilan yang terlalu sering, serta 

kehamilan pada usia terlalu tua (lebih dari 35 tahun). 

2. Dampak masalah Kurang Energi Kronis 

Konsekuensi Kurang Gizi pada Ibu terhadap kesehatan 

Reproduksi 

Status gizi wanita, terutama pada masa usia subur, 

merupakan elemen pokok dari kesehatan reproduksi 

karena keterkaitan ibu hamil dengan pertumbuhan 

dan perkembangan janin yang dikandungnya, yang 

pada akhirnya berdampak terhadap masa dewasanya. 

Memperbaiki status gizi ibu yang sedang hamil 

dengan demikian merupakan suatu bagian yang 

sangat penting walaupun bukan merupakan satu-

satunya intervensi yang harus dilakukan karena KEK 

dan stunting pada wanita di negara berkembang 

merupakan hasil kumulatif dari keadaan kurang gizi 

sejak janin, bayi dan kanak-kanak dan yang berlanjut 

hingga masa dewasa. 

Peran mikronutrien juga sangat penting terhadap 

kesehatan reproduksi ibu, antara lain karena 

fungsinya di dalam system imunitas yang berakibat 
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terhadap mudahnya mengalami berbagai penyakit 

infeksi. 

1. Dampak terhadap kesehatan ibu 

a. Kematian ibu usia reproduktif 

b. Anemia 

c. Komplikasi kehamilan, persalinan dan masa 

Nifas 

2. Dampak terhadap kesehatan bayi, balita dan 

anak-anak 

a. Asfiksia (kesulitan bernafas sebagai akibat 

kekurangan oksigen O2 atau terlalu banyak 

karbondioksida CO2 di dalam darah). 

b. Bayi berat lahir rendah (BBLR) dan akan 

menyebabkan anak tersebut dikemudian hari 

akan terkena malnutrisi atau stunting 

sehingga menyebabkan meningkatnya risiko 

gangguan kesehatan anak. Akibat dari 

kapasitas mental anak menurun dan tampilan 

fisik yang buruk adalah meningkatnya 

prevalensi infeksi pada dewasa yang terinfeksi 

akan berdampak pada kehamilannya bahkan 

risiko kematian ibu atau janin yang dilahirkan 

akan cacat. (Nurmadinisia, 2012).
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BAB 3 

GIZI DALAM KEHAMILAN 

Cara Penilaian Status Gizi 

1. Penilaian status gizi secara langsung, ada empat 

penilaian 

a. Antropometri  

1) Pengertian  

Secara umum antropometri artinya ukuran 

tubuh manusia. Ditinjau dari sudut pandang 

gizi, maka antopometri gizi adalah 

berhubungan dengan berbagai macam 

pengukuran dimensi tubuh dan komposisi 

tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat 

gizi 

2) Penggunaan  

Antropometri secara umum digunakan untuk 

melihat ketidak seimbangan asupan protein 

dan energi. Ketidak seimbangan ini terlihat 

pada pola pertumbuhan fisik dan proporsi 

jaringan tubuh seperti lemak, otot dan 

jumlah air dalam tubuh. 

b. Klinis 
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1) Pengertian  

Pemeriksaan klinis adalah metode yang 

sangat penting untuk menilai status gizi 

masyarakat. Metode ini didasarkan atas 

perubahan – perubahan yang terjadi yang 

dihubungkan dengan ketidak cukupan zat 

gizi. Hal ini dapat dilihat pada jaringan epitel 

(supervicial epithelial tissues) seperti kulit, 

mata, rambut dan mukosa oral atau organ-

organ yang dekat dengan permukaan tubuh 

seperti kelenjar tiroid. 

2) Penggunaan  

Penggunaan metode ini umumnya untuk 

survey klinis secara cepat (rapid clinical 

surveys). Survey ini dirancang untuk 

mendeteksi secara cepat tanda-tanda klinis 

umum dari kekurangan salah satu atau 

lebih zat gizi. Disamping itu pula digunakan 

untuk mengetahui tingkat status gizi 

seseorang dengan melalukan pemeriksaan 

fisik yaitu tanda (sign) dan gejala (symptom) 

atau riwayat penyakit. 

c. Biokimia  

1) Pengertian  

Penilaian status gizi dengan biokimia adalah 

pemeriksaan specimen yang diuji secara 
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laboratories yang dilakukan pada berbagai 

macam jaringan tubuh. Jaringan tubuh yang 

digunakan antara lain : darah, urine, tinja 

dan juga beberapa jaringan tubuh seperti 

hati dan otot. 

2) Penggunaan 

Metode ini digunakan untuk suatu 

peringatan bahwa kemungkinan akan terjadi 

keadaan malnutrisi yang lebih parah lagi. 

Banyak gejala klinis yang kurang spesifik, 

maka penentuan kimia faali dapat lebih 

banyak menolong untuk menentukan 

kekurangan gizi yang spesifik. 

d. Biofisik  

1) Pengertian  

Pengertian status gizi secara biofisik adalah 

metode penentuan status gizi dengan 

melihat kemampuan fungsi (khususnya 

jaringan) dan melihat perubahan struktur 

dari jaringan. 

2) Penggunaan  

Umumnya dapat digunakan dalam situasi 

tertentu seperti kejadian buta senja epidemic 

(epidemic of night blindnes). Cara yang 

digunakan adalah tes adaptasi gelap 
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2. Penilaian status gizi secara tidak langsung, dapat 

dibagi tiga yaitu survei konsumsi makanan, statistic 

vital dan faktor ekologi. 

a. Survey konsumsi makanan 

1) Pengertian 

Survey konsumsi makanan adalah metode 

penetuan status gizi secara tidak langsung 

dengan melihat jumlah dan jenis zat gizi yang 

dikonsumsi 

2) Penggunaan  

Pengumpulan data konsumsi makanan dapat 

memberikan gambaran tentang konsumsi 

berbagai zat gizi pada masyarakat, keluarga 

dan individu. Survey ini dapat 

mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan 

zat gizi 

b. Statistik vital  

1) Pengertian 

Pengukuran status gizi dengan statistik vital 

adalah dengan menganalisis data beberapa 

statistik kesehatan seperti angka kematian 

berdasarkan umur, angka kesakitan dan 

kematian akibat penyebab tertentu dan data 

lainnya yang berhubungan dengan gizi 

2) Penggunaan  
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Penggunaannya dipertimbangkan sebagai 

bagian dari indikator tidak langsung 

pengukuran status gizi masyarakat. 

c. Faktor ekologi 

a. Pengertian 

Bengoa mengungkapkan bahwa malnutrisi 

merupakan masalah ekologi sebagai hasil 

interaksi beberapa factor fisik, biologis dan 

lingkungan budaya. Jumlah makanan yang 

tersedia sangat tergantung dari keadaan 

ekologi seperti iklim, tanah, irigasi dan lain-

lain 

b. Penggunaan 

Pengukuran faktor ekologi dipandang sangat 

penting untuk mengetahui penyebab 

malnutrisi disuatu masyarakat sebagai dasar 

untuk melakukan program intervensi gizi. 

3. Pengkajian Gizi ibu hamil KEK 

Pengkajian dilakukan dengan interpretasi data 

antropometri, biokimia, klinis, asupan makan/ 

riwayat gizi dan riwayat personal 

a. Interpretasi data antropometri menggunakan: 

1) LILA (KEK jika LILA<23,5 cm). Cara 

pengukuran Lingkar Lengan Atas atau (LILA) 

adalah  
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a) Alat pengukur yang digunakan adalah 

pita atropometri/ pita LILA dengan 

ketelitian 0,1 cm 

b) Pengukuran dilakukan pada lengan atas 

kiri. Pada wanita kidal, pengukuran 

dilakukan pada lengan atas kanan. 

c) Posisi siku dibengkokkan dengan sudut 

90˚ pastikan letak akromion (bagian 

tulang yang menonjol dari bahu), dan 

olekranon (bagian terbawah tulang lengan 

atas) 

d) Ambil titik tengah antara akromion dan 

olekranon lalu beri tanda 

e) Luruskan lengan 

f) Lakukan pengukuran lingkar lengan atas 

pada titik pertengahan yang sudah 

ditandai 

g) Saat pengukuran lengan dalam keadaan 

bebas 

h) Pita pengukur harus menempel erat pada 

permukaan kulit, tetapi tidak ada tekanan 

i) Baca hasil pengukuran dengan ketelitian 

0,1 cm 

2) IMT pra hamil/ Trimester I (gizi kurang/ KEK 

jika IMT <18,5 kg/m ²). 
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a) Cara perhitungan IMT adalah  

𝐼𝑀𝑇 =
𝐵𝐵 (𝑘𝑔)

𝑇𝐵 (𝑚) × 𝑇𝐵 (𝑚)
 

 Keterangan :  

 IMT : Indeks Massa Tubuh 

 BB : Berat Badan 

 TB : Tinggi Badan 

b) Cara Penimbangan Berat Badan, 

gunakan timbangan dengan ciri-ciri 

berikut: 

▪ Kuat dan tahan lama 

▪ Mempunyai ketelitian sampai 0,1 kg 

(100 gram) 

▪ Sudah dikalibrasi 

▪ Tidak menggunakan timbangan 

pegas 

▪ Dapat menimbang sampai 150 kg 

▪ Contoh timbangan yang dianjurkan 

digunakan : timbangan digital 

(elektronik), timbangan triple beam 

balance/ detecto. Penggunaan 

timbangan kamar mandi ( bathroom 

scale) tidak direkomendasikan. 
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c) Cara menimbang berat badan dengan 

timbangan digital : 

▪ Letakkan timbangan di lantai yang 

rata 

▪ Nyalakan timbangan sampai keluar 

0,0 

▪ Persilahkan ibu (dengan pakaian 

seminimal mungkin) untuk berdiri 

diatas timbangan 

▪ Baca hasil penimbangan dalam layar 

timbangan sampai ketelitian 0,1 kg 

▪ Catat hasil penimbangan 

d) Cara menimbang berat badan dengan 

triplet beam balance 

▪ Letakkan timbangan dilantai yang 

rata 

▪ Letakkan bandul geser pada posisi 

angka nol 

▪ Pastikan posisi jarum timbang pada 

posisi nol 

▪ Persilahkan ibu (dengan pakaian 

seminimal mungkin) untuk berdiri di 

atas timbangan 
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▪ Geser bandul timbangan sampai 

posisi jarum timbang seimbang 

▪ Baca hasil timbang sampai ketelitian 

0,1 kg 

▪ Catat hasil penimbangan 

e) Cara pengukuran tinggi badan, dalam 

mengukur tinggi badan, gunakan 

microtoise dengan syarat sebagai berikut  

▪ Mempunyai presisi sampai 0,1 cm 

▪ Sudah dikalibrasi 

▪ Dapat mengukur sampai 200 cm 

▪ Dapat diatur ulang ke nol 

f) Persiapan menggunakan microtoise, 

pastikan 

▪ Cari dinding untuk menempel 

microtoise yang rata dan tegak lurus 

▪ Letakkan mikrotoise dilantai yang 

rata dan tegak lurus (gunakan tali 

bantu yang tergantung sehingga 

diketahui posisi tegak lurus dari 

lantai) dan menempel pada dinding 

yang rata 
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▪ Tarik pita mikrotoise lurus ke atas 

angka pada jendela baca 

menunjukkan angka nol 

▪ Rekatkan ujung pita meteran pada 

dinding 

g) Cara pengukuran tinggi badan dengan 

microtoise  

▪ Pastikan sepatu/alas kaki, kaos kaki 

dan hiasan rambut sudah dilepas 

▪ Posisi ibu berdiri tegak bebas dengan 

bagian belakang kepala, punggung, 

bokong, bêtis dan tumit menempel 

ke dinding. Pada ibu yang obesitas 

minimal tiga bagian yang menempel 

pada dinding (punggung, bokong dan 

betis) 

▪ Pastikan posisi kepala sudah benar 

dengan mengecek garis Frankfort 

(garis antara sudut mata dan telinga 

sejajar, berada tegak lurus pada pita) 

▪ Pengukur utama mengarahkan 

posisi kepala subyek yang diukur 

dan papan geser mikrotoise, sedang 

asisten pengukur membantu 

mengatur bagian betis agar 

menempel pada dinding 



 

 

 GIZI DALAM KEHAMILAN 

  

23 
 

▪ Tarik kepala mikrotoise sampai 

puncak kepala ibu 

▪ Baca angka pada jendela baca dari 

arah depan dan mata pembaca 

harus sejajar dengan garis merah 

▪ Angka yang dibaca adalah yang 

berada pada garis merah dari angka 

kecil kearah angka besar 

▪ Catat hasil pengukuran tinggi badan 

dengan ketelitian 0,1 cm 

b. Interpretasi data biokimia, Hb (anemia jika Hb <11 

gr/ dl) 

c. Interpretasi data klinis, Kurus, pucat 

d. Interpretasi data asupan makan/ riwayat gizi 

mendata asupan makanan dengan cara 

menanyakan riwayat makan menggunakan 

metode FFQ dan Food Recal 24 jam dengan 

menggunakan formulir asupan gizi 

e. Riwayat personal yaitu sosial ekonomi dan budaya 

(keyakinan terkait pola makan) 

f. Membandingkan dengan standar yang ada 

Dasar Perhitungan Kebutuhan Gizi Ibu Hamil 

Kebutuhan gizi selama hamil lebih tinggi dibandingkan 

dengan kondisi pra hamil. Makin bertambah usia 

kehamilan makin tinggi jumlah zat gizi yang dibutuhkan. 
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Untuk mencapai kehamilan yang sehat dibutuhkan 

asupan gizi yang optimal sesuai dengan usia kehamilan. 

Kuantitas, kualitas dan ketepatan waktu pemberian 

makanan pada ibu hamil perlu disesuaikan dengan 

percepatan pertumbuhan janin pada masing-masing 

trimester.  

1. Pada Trimester I, terjadi pertambahan jumlah sel dan 

pembentukan organ. Proses ini perlu didukung 

dengan asupan zat gizi terutama protein, asam folat, 

vitamin B12, zinc, dan yodium. Meskipun 

pertumbuhan janin belum pesat dalam trimester I, 

semua zat gizi yang dibutuhkan harus dicukupi 

sebagai persiapan untuk pertumbuhan yang lebih 

cepat pada trimester selanjutnya. 

2. Pada trimester II dan III, janin tumbuh cukup pesat 

yang mencapai 90% dari seluruh proses tumbuh 

kembang selama kehamilan. Zat gizi yang dibutuhkan 

adalah protein, zat besi, kalsium, magnesium, vitamin 

B kompleks serta asam lemak omega 3 dan omega 6. 

3. Menurut Angka Kecukupan Gizi seorang ibu hamil 

dianjurkan mengkonsumsi tambahan zat gizi seperti 

dibawah ini : 

a. Kalori 

Kehamilan memerlukan tambahan 80.000 kkal, 

yang terakumulasi pada 20 minggu terakhir. 

National Research Council (1989) menganjurkan 
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peningkatan asupan kalori 300 kkal sepanjang 

kehamilan. Kalori diperlukan untuk energi dan 

apabila asupan kalori tidak adekuat, maka 

protein akan dimetabolisme untuk 

menghasilkan energi dan tidak digunakan untuk 

pertumbuhan dan perkembangang janin.  

Metabolisme karbohidrat memegang peranan 

penting dalam kehamilan yaitu untuk : 

1) Peningkatan jaringan adipose pada ibu 

dalam awal kehamilan- untuk digunakan 

sebagai energy pada akhir kehamilan dan 

laktasi 

2) Unit foetoplacental fetus memerlukan 

glukosa ibu metabolisme karbohidrat pada 

awal kehamilan.(Saryono, 2009) 

b. Protein  

Terhadap kebutuhan dasar protein pada wanita 

tidak hamil ditambahkan kebutuhan untuk 

pertumbuhan dan perkembangan janin, 

plasenta, uterus, payudara, serta peningkatan 

volume darah ibu. Selama 6 bulan terakhir 

kehamilan, terjadi pengendapan sekitar 1 kg 

protein, yang setara dengan 5 sampai 6 g/ hari. 

Sebagian besar protein dianjurkan berasal dari 

sumber hawani, misalnya daging, susu, telur, 

keju, produk ayam dan ikan karena makanan- 
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makanan ini mengandung kombinasi asam 

amino yang optimal. Susu dan produk susu telah 

lama dianggap sebagai sumber nutrient, 

terutama protein dan kalsium yang ideal bagi 

wanita hamil dan menyusui. 

c. Mineral  

Hampir semua makanan yang menghasilkan 

cukup kalori untuk menghasilkan pertambahan 

berat yang memadai mengandung cukup mineral 

untuk mencegah difisiensi apabila yang 

digunakan adalah garam beryodium. 

d. Besi  

Diperlukan paling kurang 30 mg besi elemental 

dalam bentuk garam besi sederhana misalnya 

fero glukonat, sulfat atau fumarat yang diminum 

setiap hari sepanjang separuh terakhir 

kehamilan untuk menghasilkan besi yang 

memadai untuk memenuhi kebutuhan selama 

hamil dan melindungi simpanan besi yang sudah 

ada. Wanita yang jelas anemik akibat defisinsi 

besi berespon baik terhadap pemberian 200 mg 

besi perhari dalam dosis terbagi karena selama 4 

bulan pertama kehamilan kebutuhan besi tidak 

banyak, maka selama ini tidak diperlukan 

suplementasi besi. Tidak memberikan 

suplementasi besi selama trimester pertama 
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kehamilan akan menghindari risiko 

memburuknya mual dan muntah. 

e. Kalsium  

Wanita hamil meretensi sekitar 30 gram kalsium 

yang sebagian besar mengendap di janin pada 

akhir kehamilan. Jumlah kalsium ini 

mencerminkan hanya 2,5 persen dari total 

kalsium ibu, yang sebagian besar terdapat di 

tulang dan mudah dimobilisasi untuk 

pertumbuhan janin. 

f. Fosfor  

Distribusi fosfor yang meluas memastikan 

bahwa asupan mineral ini adekuat sepanjang 

kehamilan. Kadar forfor inorganik dalam plasma 

tidak banyak berbeda dari kadar nonhamil. 

g. Seng  

Defisinsi seng yang parah dapat menurunkan 

nafsu makan, pertumbuhan sub optimal dan 

gangguan penyembuhan luka. Defisiensi seng 

yang berat dapat menyebabkan kretinisme dan 

hipogonadisme. Hal ini juga dapat menyebabkan 

gangguan kulit yang spesifik. Jumlah seng 

dalam plasma hanya sekitar 1 persen dari total 

seng dalam tubuh. Selain itu seng plasma 

hampir seluruhnya terikat kebeberapa asam 

amino dan protein plasma. Dengan demikian 
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konsetrasi yang rendah di plasma umumnya 

lebih disebabkan oleh perubahan konsetrasi 

berbagai zat pengikat di plasma daripada oleh 

kekurangan seng sejati.  

h. Yodium  

Semua wanita hamil dianjurkan memakai garam 

beryodium untuk memenuhi kebutuhan bayi 

dan mengatasi meningkatnya pengeluaran 

yodium melalui urin ibu. Perhatian terhadap 

peningkatan yodium dalam makanan selama 

kehamilan diperkuat oleh laporan terakhir yang 

mengaitkan hipotiroidisme ibu dengan reterdasi 

mental pada anak- anak. 

Defisiensi yodium yang parah pada ibu hamil 

menimbulkan predisposisi kretinisme endemic 

pada janin, yang ditandai oleh defek neurologis 

berat dan multiple. 

i. Mangnesium  

Defisiensi magnesium akibat kehamilan belum 

pernah dilaporkan. Tidak diragukan lagi bahwa 

selama sakit berkepanjangan disertai tidak 

adanya supan magnesium , kadar plasma dapat 

sangat rendah, seperti yang akan terjadi pada 

keadaan tidak hamil. 

j. Tembaga  
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Enzim- enzim yang mengandung tembaga, 

misalnya sitokrom oksidase, berperan penting 

dalam banyak proses oksidatif dan oleh 

karenanya penting dalam produksi sebagian 

besar energi yang dibutuhkan untuk 

metabolisme. Kehamilan menimbulkan dampak 

besar pada metabolisme tembaga ibu, disertai 

peningkatan mencolok kadar seruloplasmin 

serum dan tembaga plasma.  

k. Selenium  

Adalah komponen esensial pada enzim glutation 

peroksidase, yang mengkatalisis perubahan 

hydrogen peroksida menjadi air. Selenium 

adalah komponen pertahanan yang penting 

terhadap kerusakan akibat radikal bebas. 

Defisiensi selenium bermanifestasi sebagai 

kardiomiopati yang sering fatal pada anak dan 

wanita usia subur.  

l. Kromium  

Kromium diperkirakan memiliki peran fisiologik 

sebagai kofaktor untuk insulin, mempermudah 

perlekatan awal hormon kereseptornya diperifer. 

Seberapa penting kromium dalam nutrisi 

manusia masih belum diketahui. 

m. Mangan  
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Logam ini berfungsi sebagai kofaktor untuk 

enzim- enzim seperti glikosiltransferase yang 

penting untuk sintesis polisakarida dan 

glipkoprotein. Defisiensi mangan belum pernah 

dijumpai pada orang dewasa, dan suplemen 

tidak diindikasikan selama kehamilan. 

n. Kalium  

Konsetrasi kalium dalam plasma ibu menurun 

sekitar 0,5 mEq/ l pada pertengahan kehamilan. 

Defisiensi kalium terjadi pada keadaan- keadaan 

yang sama seperti apabila wanita tidak sedang 

hamil, mual dan muntah yang berkepanjangan 

dapat menyebabkan hipokalemia dan alkalosis 

matabolik. 

o. Natrium  

Defisiensi selama kehamilan kecil 

kemungkinannya terjadi kecuali apabila pasien 

mengkonsumsi diuretic atau asupan natrium 

dalam makanan menurun secara drastis. 

Konsetrasi natrium plasma dalam keadaan 

normal menurun beberapa mEq selama 

kehamilan, namun eksresi natrium tidak 

berubah dan berkisar antara 100 sampai 110 

mEq/ hari 

p. Flourida  
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Insiden karies yang jauh lebih rendah pada anak 

yang ibunya mengkonsumsi 2,2 mg natrium 

flourida perhari selama hamil, dibandingkan 

mereka yang ibunya hanya menggunakan air 

berflour. Suplementasi flourida yang dikonsumsi 

oleh ibu menyusui tidak meningkatkan 

konsetrasi flourida dalam ASI. 

q. Vitamin  

Peningkatan kebutuhan akan vitamin selama 

kehamilan pada hampir semua keadaan dapat 

dipenuhi oleh semua makanan yang 

mengandung kalori dan protein dalam jumlah 

memadai, pengecualiannya adalah asam folat 

pada saat-saat ketika kebutuhan menjadi tidak 

lazim, misalnya kehamilan yang dipersulit oleh 

muntah berlebihan, anemia hemolitik, atau janin 

multiple. 

r. Asam folat  

Di Amerika Serikat, sekitar 4000 kehamilan 

mengalami penyulit defek tabung syaraf (neural 

tube) dan lebih dari separuhnya dapat dicegah 

dengan asupan harian 400 µg asam folat 

sepanjang periode perikonsepsi. Sejak tahun 

1992, pulic health service telah 

merekomendasikan agar semua wanita yang 
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mungkin hamil mengkonsumsi 400 µg asam folat 

setiap hari selama usia subur. 

s. Vitamin A 

Suplementasi rutin selama kehamilan tidak 

dianjurkan. Beberapa laporan kasus 

mengisyaratkan adanya keterkaitan antara cacat 

lahir dan asupan vitamin A dosis tinggi (10.000- 

50.000 IU) setiap hari selama kehamilan. Cacat- 

cacat lahir ini serupa dengan yang ditimbulkan 

oleh turunan vitamin A isotretinoin (Accutane), 

yang terbukti merupakan teratogen bagi 

manusia. Beta- karoten, precursor vitamin A 

yang terdapat dalam buah dan sayuran, belum 

terbukti menimbulkan toksisitas vitamin A   

t. Vitamin B 12 

Kadar vitamin B12 dalam plasma ibu menurun 

secara bervariasi selama kehamilan normal. Hal 

ini terutama terjadi karena menurunnya 

trankobalamin plasma dan dapat dicegah 

sebagian oleh suplementasi. Vitamin B12 

terdapat secara alami hanya didalam makanan 

yang berasal dari hewan. Sekarang dapat 

dipastikan bahwa vegetarian total dapat 

menyebabkan lahirnya bayi yang simpanan B12 

nya rendah. Selain itu karena ASI dari ibu 

vegetarian kemungkinan besar hanya 
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mengandung sedikit vitamin B12 maka defisiensi 

dapat semakin mencolok pada bayi yang 

mendapat ASI ini. 

u. Vitamin B6 

Sebagian besar uji klinis pada wanita hamil gagal 

membuktikan adanya manfaat suplementasi 

vitamin B6 . bagi wanita yang berisiko 

mengalami kurang gizi misalnya 

penyalahgunaan obat, remaja dan mereka 

dengan gestasi multiple dianjurkan 

suplementasi 2 mg vitamin B6 harian. 

v. Vitamin C 

Asupan harian yang dianjurkan untuk vitamin C 

selama kehamilan adalah 70 mg/ hari, atau 

sekitar 20 persen lebih banyak daripada wanita 

tidak hamil. Makanan yang wajar umumnya 

mengandung sejumlah vitamin C. kadar di 

plasma ibu berkurang selama kehamilan 

sedangkan kadar ditali pusat lebih tinggi, suatu 

fenomena yang dijumpai pada sebagian besar 

vitamin larut air. (Cunningham Gary et al.2005) 

w. Menaksir angka kecukupan Gizi sebelum dan 

selama hamil 

Wanita hamil memerlukan tambahan energi 

untuk pertumbuhan janin, plasenta dan 

jaringan tubuh ibu lainnya. Untuk 



 

 

 GIZI DALAM KEHAMILAN 

  

34 
 

memperkirakan jumlah kebutuhan tambahan 

tidaklah mudah. Diperkirakan wanita hamil 

memerlukan tambahan 7.000 kkal selama masa 

kehamilan Sembilan bulan atau 285 kkal / hari 

(Karyadi dan Muhilal, 1985). Sementara itu 

menurut Hardiasyah dan V. Tambunan estimasi 

tambahan energi wanita hamil trimester I,II dan 

III masing-masing 185, 300 kkal/ hari (WKNPG, 

2004) 

Tabel 2.1 Angka Kecukupan Gizi Sebelum dan 
Selama Hamil 

Jenis Zat 
Gizi 

Kebutuhan 
Ibu 

Sebelum 

Hamil 

Tambahan 
Kebutuhan 

Selama Hamil 

19-
29 

th 

30-
49 th 

TM 
I 

TM 
II 

TM 
III 

Energy (kkal) 
225
0 

2150 180 300 300 

Protein (g) 56 57 20 20 20 

Lemak Total 

(g) 
75 60 6 10 10 

Lemak n-6 (g) 12,0 12,0 2 2 2 

Lemak n-3 (g) 1,1 1,1 0,3 0,3 0,3 

Karbohidrat 
(g) 

309 323 25 40 40 

Serat (g) 32 30 3 4 4 

Air (ml) 
230

0 
2300 300 300 300 

Vitamin A 
(mcg) 

500 500 300 300 300 

Vitamin D 
(mcg) 

15 15 0 0 0 
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Vitamin E 

(mcg) 
15 15 0 0 0 

Vitamin K 

(mcg) 
55 55 0 0 0 

Vitamin B 1 
(mcg) 

1,1 1,1 0,3 0,3 0,3 

Vitamin B2 
(mcg) 

1,4 1,3 0,3 0,3 0,3 

Vitamin B3 
(mcg) 

12 12 4 4 4 

Vit. B5/ 
Pantotenat 

(mg) 
5,0 5,0 1 1 1 

Vitamin B6 
(mg) 

1,3 1,3 0,4 0,4 0,4 

Folat (mcg) 400 400 200 200 200 

Vitamin B12 
(mcg) 

2,4 2,4 0,2 0,2 0,2 

Biotin (mcg) 30 30 0 0 0 

Kolin (mg) 425 425 25 25 25 

Vitamin C 
(mg) 

75 75 10 10 10 

Kalsium (mg) 
110
0 

1000 200 200 200 

Fosfor (mg) 700 700 0 0 0 

Magnesium 
(mg) 

310 320 40 40 40 

Natrium (mg) 
150
0 

1500 0 0 0 

Kalium (mg) 
470
0 

4700 0 0 0 

Mangan (mg) 1,8 1,8 1,2 1,2 1,2 

Tembaga 
(mcg) 

900 900 100 100 100 

Kromium 
(mcg) 

25 25 5 5 5 

Besi (mg) 26 26 0 9 13 

Iodium (mcg) 150 150 70 70 70 

Selenium 

(mcg) 
30 30 5 5 5 
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Fluor (mg) 2,5 2,7 0 0 0 

Sumber : PerMenKes No.75 Th.2013 Tentang 

Angka Kecukupan Gizi Yang dianjurkan Bagi 
Bangsa Indonesia 

 

x. Penilaian status gizi ibu hamil 

Proses biologik yang terjadi selama kehamilan 

ditandai dengan pertambahan berat badan yang 

berasal dari beberapa komponen seperti seperti 

yang tercantum dalam pada table 1. Perubahan 

yang terjadi selama kehamilan terukur dalam 

kenaikan berat badan ibu. Untuk itu agar bayi 

yang dilahirkan dalam kondisi normal 

membutuhkan energi dan zat gizi optimal yang 

diperoleh melalui ibu 

Ibu hamil dengan cukup energi dan asupan zat 

gizinya akan naik berat badannya sesuai umur 

kehamilan dan bayi lahir sehat. Apabila proses 

kehamilan diawali dengan kondisi gizi kurang , 

maka kenaikan berat badan selama hamil harus 

juga mempertimbangkan deficit berat badan, 

artinya kenaikan berat badan pada ibu hamil 

KEK harus lebih besar dibandingkan ibu hamil 

normal (Tabel.2) 

Table 2.2. Komponen Kenaikan Berat Badan Selama 

Hamil 
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Deskripsi 
Komponen 

Berat 

(kg) 

Produk 
konsepsi  

Janin 3,23 

Plasenta 0,64 

Cairan amnion 1,44 

Perubahan 
berat badan 
ibu terkait 
kehamilan 

Air  6,0 

Cairan plasma 1,2* 

Cairan 
ekstraseluler 

2,2* 

Cairan intraseluler 2,6 

Protein tubuh 1,5 

Total   12,5 

Keterangan: * langsung terbuang pada saat 
kelahiran 

Sumber: isabellae leitch, commonwealth Bureau of 

Animal Nutrition, Bucksburn, Berdeenshire 2007 

 

Table 2.3 Kenaikan BB selama Hamil Berdasarkan 
IMT Pra hamil 

IMT pra- hamil 
(kg/ m²) 

Kenaikan BB 
total selama 
kehamilan 
(kg) 

Laju kenaikan 
BB pada 
trimester II dan 
Trimester III 

(Rentang Rerata 
kg/ minggu) 

Gizi kurang / 

KEK (<18,5) 

12,71-18,16 0,45 (0,45-0,59) 

Normal (18,5-
24,9) 

11,35-15,89 0,45 (0,36-0,45) 

Kelebihan BB 
(25,0-29,9) 

6,81-11,35 0,27 (0,23- 0,32) 

Obesitas 
(≥30,0) 

4,99-9,08 0,23 (0,18-0,27) 

Sumber : Institute of Medicine (IOM), 2009 
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Secara teoritis berat badan ibu hamil pada 

trimester I sama dengan berat badan pra hamil, 

bahkan bisa lebih rendah. Perhitungan kenaikan 

berat badan ibu hamil KEK pada trimester I 

adalah berat badan aktual saat pertama kali 

ditimbang minimal ada kenaikan BB 1 kg/bulan. 

Faktor Yang Mempengaruhi Gizi Ibu Hamil  

Berikut ini merupakan faktor yang mempengaruhi gizi ibu 

hamil 

1. Usia ibu hamil 

Ibu hamil yang berusia lebih muda akan 

membutuhkan lebih banyak energi dibandingkan 

dengan usia yang lebih tua 

2. Berat badan ibu hamil 

Berat badan lebih ataupun kurang dari rata-rata 

untuk usia tertentu merupakan fokus penentu jumlah 

zat makanan yang harus dicukupi selama hamil. 

3. Suhu lingkungan 

Suhu tubuh dipertahankan pada 35,5-37 derajat 

celcius yang digunakan untuk metabolisme optimum. 

Lebih besar perbedaan suhu tubuh dan lingkungan 

berarti lebih besar pula masukan energi yang 

diperlukan. 

4. Pengetahuan ibu hamil dan keluarga tentang zat gizi 
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Perencanaan dan penyusunan makanan ibu atau 

wanita dewasa mempunyai peranan penting. Faktor 

yang memengaruhi perencanaan dan penyususnan 

makanan yang sehat dan seimbang antara lain 

sebagai berikut: 

a. Kemampuan keluarga dalam membeli makanan 

b. Pengetahuan tentang zat gizi yang akan memacu 

ibu untuk mengkonsumsi gizi seimbang dengan 

demikian, tubuh ibu akan menjadi lebih efisien 

dalam menyerap zat gizi dari makanan sehari- 

hari 

5. Kebiasaan dan pandangan ibu terhadap makanan 

Biasanya ibu lebih memperhatikan kebutuhan 

makanan untuk keluarga dibandingkan untuk dirinya 

sendiri. Ibu hamil sebaiknya memeriksakan 

kehamilannya, minimal empat kali selama 

kehamilannya untuk mengetahui kondisi ibu dan 

janin berhubungan dengan gizi ibu hamil. 

6. Aktivitas  

Makin banyak aktifitas yang dilakukan, maka makin 

banyak pula energi yang dibutuhkan oleh tubuh yang 

didapat dari gizi ibu hamil tersebut 

7. Status kesehatan 



 

 

 GIZI DALAM KEHAMILAN 

  

40 
 

Pada saat kondisi tidak sehat maka asupan energi 

tetap harus diperhatiakan melalui konsumsi gizi ibu 

hamil yang seimbang 

8. Status ekonomi  

Status ekonomi sangat memengaruhi pemilihan 

makanan. Makin tinggi tingkat perekonomian ibu 

hamil, maka makin besar kemungkinan ibu hamil 

untuk mendapatkan asupan gizi yang seimbang 

untuk kehamilannya (Hutahaen S, 2013) 

Pelayanan Gizi Ibu Hamil Normal 

Pelayanan gizi ibu hamil normal ditujukan agar ibu hamil 

terhindar dari KEK maupun penyakit penyerta lainnya. 

Oleh karena itu kegiatan utamanya adalah edukasi dan 

konseling. Upaya pencegahan anemia dan KEK pada ibu 

hamil dapat dilakukan berupa edukasi dan konseling. 

1. Edukasi gizi 

Edukasi gizi dilakukan dengan memberikan 

penyuluhan gizi dan atau disertai pemasangan poster, 

penyebaran flyer/pamphlet/selebaran (media KIE 

lainnya) dengan tujuan untuk merubah perilaku 

masyarakat agar mempunyai prilaku makan yang 

baik sesuai dengan prinsip gizi seimbang, sehingga 

dapat mempertahankan dan mencapai barat badan 

normal. Edukasi dilakukan pada saat ibu melakukan 

pemeriksaan antenatal atau saat mengikuti kelas ibu 

hamil. 
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2. Konseling  

Konseling gizi perlu dilakukan pada ibu hamil yang 

normal dengan memperhatikan diagnosis gizi yang 

telah diidentifikasi dengan metode Proses Asuhan Gizi 

Terstandar (PAGT). Alat bantu yang dapat digunakan 

diantaranya : buku kesehatan Ibu dan Anak (buku 

KIA), food model, leaflet, flyer/ selebaran, dll. 

Pelayanan Gizi Ibu Hamil Dengan Masalah KEK 

1. Menetapkan diagnosis gizi 

Diagnosis gizi adalah menentukan masalah gizi 

berdasarkan problem, etiologi dan sign serta symptom 

(PES). Diagnosis gizi bersifat spesifik serta terkait 

dengan hal-hal yang berhubungan dengan malnutrisi 

dan perilaku makan. Diagnosis gizi berbeda dengan 

diagnosis medis. 

2. Intervensi gizi 

Strategi intervensi gizi kepada ibu hamil KEK 

mengacu pada 4 kategori yaitu penyediaan makanan, 

konseling/ edukasi, kolaborasi dan koordinasi dengan 

tenaga kesehatan dan lintas sektor terkait. 

a. Penyediaan makanan 

Penyediaan makanan diawali dengan perhitungan 

kebutuhan, pemberian diet (termasuk komposisi 

zat gizi, bentuk makanan dan frekuensi 

pemberian dalam sehari 
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1) Perhitungan kebutuhan energi 

Perhitungan kebutuhan energi perindividu 

dihitung berdasarkan aktivitas dan status gizi 

ibu dan ditambah 500 kkal untuk usia 

kehamilan trimester I, II dan III. Berikut tabel 

kebutuhan energi berdasarkan aktivitas 

Tabel. 2.4 Kebutuhan Energi Sesuai Aktivitas 

Target 

BB 

Kebutuhan Energi Sesuai 

Aktivitas (kkal/ kg BB 

Santai Sedang Berat 

Naik  25 30 35 

Tetap  20 25 30 

Sumber : escott-stump ed. Nutrition and 
diagnosis related care, 2008. 

Perhitungan kebutuhan energy untuk usia 

kehamilan trimester I, II dan III adalah sebagai 

berikut : 

30-35 kkal/ kg BB Ideal sebelum hamil + 

500 

2) Pemberian diet sesuai kebutuhan perindividu 

normal yang meliputi kebutuhan energi dan 

zat gizi ditambah dengan 500 kkal sebagai 

penambahan energi selama kehamilan 

3) Konseling/edukasi gizi, konseling gizi 

dilakukan dengan tujuan membantu ibu 

hamil KEK dalam memperbaiki status gizinya 

melalui penyediaan makanan yang optimal 

agar tercapai berat badan standar. 
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4) Kolaborasi dan koordinasi tenaga kesehatan 

dan lintas sektor terkait. 

5) Kolaborasi dan koordinasi tenaga kesehatan 

dan lintas sektor terkait, jika dalam 

pelaksanaan intervensi gizi ibu hamil KEK 

mengalami kendala untuk melalukan praktek 

pemberian makanannya, maka tenaga gizi 

dapat berkolaborasi dengan masyarakat 

termasuk lemabaga pemberdayaan 

masyarakat (LPM) 

3. Monitoring dan evaluasi 

Tujuan monitoring evaluasi adalah untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan dan kemajuan status gizi ibu 

hamil KEK dalam melaksanakan praktek pemberian 

makan ibu hamil. Indikator monitoring evaluasi 

meliputi kenaikan BB, perbaikan nilai laboratorium, 

perbaikan tanda klinis, asupan makanan termasuk 

makanan dari PMT 

Kebutuhan Energi Dan Zat Gizi Ibu Hamil KEK 

Tabel 2.5 Kebutuhan Energi dan Zat Gizi ibu Hamil 

Energi dan Zat 
Gizi 

Kebutuhan 

Energi 30-35 kkal/kg BB/ hari, 
disesuaikan dengan aktifitas 

Protein  12-15 %, diutamakan sumber 
protein dari ikan terutama ikan laut 

Lemak 30%, diutamakan berasal dari 

lemak tidak jenuh tunggal maupun 
ganda 
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Karbohidrat 55-58 % 

Serat  28 g/ hari 

Asam folat 600 mcg/ hari 

Vitamin A 300-350 mcg/hari 

Vitamin B2 0,3 mg/ hari 

Vitamin B3 4 mg/ hari 

Vitamin B6 0,4 mg/ hari 

Vitamin C 85 mg/ hari 

Kalsium  1000 mg/hari 

Zink (Seng) 1-4 mg/ hari 

Iodium  70 mcg/ hari 

Zat Besi 27 mg/ hari 

Air  Minimal 2 Liter/ hari 
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BAB 4 

HEMOGLOBIN 

Pengertian 

Hemoglobin (Hb) adalah metalloprotein pemindah t 

oksigen yang mengandung besi di dalam sel darah merah. 

Pada manusia, protein menyusun 97 % sel darah merah 

kering dan sekitar 35% dari kandungan total (termasuk 

air). Hemoglobin mentrasport oksigen dari paru-paru ke 

sel seluruh badan. Hemoglobin juga mempunyai berbagai 

peran lain dalam mentranspor gas dan efek modulasi yang 

bervariasi. Mutasi pada gen protein hemoglobin akan 

menghasilkan berbagai varian, beberapa dapat 

menyebabkan penyakit keturunan yang disebut sebagai 

hemoglobinopati.(Saryono, 2009). 

Kadar Hemoglobin (Hb) 

Kadar hemoglobin ialah ukuran pigmenrespiratorik dalam 

butiran-butiran darah merah (costill, 1998), jumlah 

hemoglobin dalam darah normal adalah kira-kira 15 gram 

setiap 100 ml darah dan jumlah ini biasanya disebut “ 100 

persen”. Batas normal nilai hemoglobin untuk seseorang 

sukar ditentukan karena kadar hemoglobin bervariasi 

diantara setiap suku bangsa, namun WHO telah 
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menetapkan batas kadar hemoglobin normal berdasarkan 

umur dan jenis kelamin  

Tabel 2.5 Batas kadar Hemoglobin 

Kelompok umur Batas nilai Hemoglobin 
(gr/ dl) 

Anak 6 bulan – 6 tahun 11,0 

Anak 6 tahun – 14 
tahun 

12,0 

Pria dewasa 13,0 

Ibu hamil 11,0 

Wanita dewasa 12,0 

Sumber : WHO dalam arisman 2002 

1. Struktur Hemoglobin (Hb) 

Pada pusat molekul terdiri dari cincin heterosiklik 

yang dikenal dengan porfirin yang menahan satu 

ataom besi, atom besi ini merupakan situs/ local 

ikatan oksigen. Porfirifin yang mengandung besi 

disebut heme, nama hemoglobin merupakan 

gabungan dari heme dan globin, globin sebagai istilah 

untuk protein globular. Ada beberapa protein 

mengandung heme dan hemoglobin adalah yang 

paling dikenal dan banyak dipelajari 

2. Anemia  

Anemia adalah penurunan kapasitas darah dalam 

membawa oksigen, hal tersebut dapat terjadi akibat 

penurunan produksi sel darah merah (SDM), dan atau 

penurunan hemoglobin (Hb) dalam darah. Anemia 

sering didefinisikan sebagai penurunan kadar Hb 
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dalam darah sampai dibawah rentan normal 13,5 g/ 

dl (pria), 11,5 g/dl (wanita) dan 11,0 g/dl (anak-anak) 

(Higgins 2001). 

Efeknya pada individu bergantung pada tingkat 

keparahan anemia dan derajat penurunan kapasitas 

darah dalam membawa oksigen. Tanda dan gejala 

anemia meliputi: 

a. Pucat pada membrane mukosa 

b. Keletihan 

c. Pusing dan pingsan 

d. Sakit kepala 

e. Napas dangkal 

f. Peningkatan frekuensi jantung (takikardia) 

g. Palpitasi 

Diperkirakan bahwa 18% wanita yang tinggal di 

negara industri mengalami anemia, di negara 

berkembang jumlah ini meningkat hingga 56% dan 

merupakan faktor penyebab timbulnya masalah 

kesehatan pada wanita dan kematian selama 

kehamilan dan persalinan. Anemia defisiensi zat besi 

pada wanita biasanya disebabkan oleh 

a. Penurunan asupan atau absorpsi zat besi, 

termasuk defisiensi zat besi dan gangguan 

gastrointestinal seperti diare atau hiperemesis 
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b. Kebutuhan yang berlebih, misalnya pada ibu 

yang sering mengalami kehamilan, atau yang 

kehamilan kembar. 

c. Infeksi kronis, terutama saluran perkemihan  

d. Perdarahan akut atau kronis, contohnya 

menoragia, perdarahan hemorrhoid, perdarahan 

antepartum atau pascapartum 

Absorpsi zat besi bersifat kompleks dan cenderung 

menurun selama trimester pertama dan meningkat 

selama sisa kehamilan dan selama beberapa bulan 

pertama puerperium. Absorpsi zat besi juga 

dipengaruhi oleh biovailabilitas zat besi dalam diet. 

Zat besi paling mudah diabsorbsi dalam bentuk yang 

ditemukan pada daging merah dan produk gandum 

seperti roti gandum (haem iron). Jika makanan yang 

ada berupa makanan vegetarian (non haem) 

bioavailabilitasnya rendah. 

Absorbsi zat besi dihambat oleh teh dan kopi, tetapi 

meningkat dengan asam askorbat, yang terdapat 

dalam jus jeruk dan buah-buahan segar. 

Diperkirakan jumlah rata-rata zat besi yang perlu 

diabsorbsi selama kehamilan adalah 840-1210 mg 

(beard 2000). Kebutuhan absorbsi zat besi ini 

meningkat dari 0,8 mg/ hari diawal kehamilan 

menjadi 6 mg/ hari diakhir kehamilan karena adanya 

peningkatan Hb maternal dan konsumsi oksigen oleh 
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ibu dan janin, pertumbuhan janin dan deposisi zat 

besi, sirkulasi plasenta, penggantian zat besi yang 

hilang setiap hari melalui feses, urine dan kulit, 

penggantian darah yang keluar pada saat persalianan 

dan periode pascanatal serta saat laktasi.
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BAB 5 

TABLET ZAT BESI (Fe) 

Pengertian 

Tablet Fe adalah mineral yang diperlukan oleh semua 

sistem biologi di dalam tubuh. Besi merupakan unsur 

esensial untuk sintesis hemoglobin (handayani, 2014) 

Metabolism Zat Besi 

Peningkatan massa sel darah merah dan kebutuhan janin 

yang sedang berkembang serta plasenta menyebabkan 

peningkatan kebutuhan zat besi selama kehamilan yang 

disertai dengan beberapa peningkatan absorbsinya. 

Kebutuhan zat besi meningkat dari 2 mg menjadi 4 mg per 

hari. Diet yang sehat mengandung 10-14 mg zat besi 

perhari, 1-2 mg (5-10%) yang diabsorbsi merupakan 

jumlah yang cukup bagi sebagian besar ibu hamil. 

(Fraser,2009) 

Terdapat data yang menunjukkan bahwa terdapat 

peningkatan absorbsi zat besi dari makanan selama 

kehamilan, yaitu dari 10% pada trimester pertama 

menjadi 66 % pada usia gestasi 36 minggu. Meskipun 

demikian jumlah yang diabsorbsi sangat bergantung pada 

laju produksi sel darah merah, jumlah cadangan zat besi, 

kandungan zat besi dalam makanan dan apakah ibu 
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mengkonsumsi suplemen zat besi atau tidak, jika 

cadangannya tinggi , hanya sedikit zat besi yang akan 

diabsorbsi (Fraser, 2009). 

Kebutuhan Zat Besi Dalam Kehamilan 

Kebutuhan zat besi selama kehamilan rata-rata sekitar 

1000 mg, kira-kira 500 mg diperlukan untuk 

meningkatkan massa sel darah merah, dan sekitar 300 

mg ditransportasikan ke janin terutama pada 12 minggu 

terakhir kehamilan. Sisa 200 mg dibutuhkan untuk 

mengompensasi kehilangan yang tidak disadari melalui 

kulit, feses, dan urin. Biasanya peningkatan kebutuhan 

zat besi terjadi pada pertengahan terakhir kehamilan 

dengan rata-rata 6-7 mg per hari. Pada sebahagian besar 

wanita, jumlah ini tidak terdapat di dalam tubuhnya, oleh 

karena itu, volume sel darah merah dan kadar hemoglobin 

menurun disertai dengan peningkatan volume plasma 

(Fraser,2009)  

Sumber Zat Besi  

Sumber zat besi adalah makan hewani, seperti daging, 

ayam dan ikan.Sumber baik lainnya adalah telur, serealia 

tumbuk, kacang-kacangan, sayuran hijau dan beberapa 

jenis buah.Disamping jumlah besi, perlu diperhatikan 

kualitas besi di dalam makanan, dinamakan juga 

ketersediaan biologic (bioavability). Pada umumnya besi di 

dalam daging, ayam, dan ikan mempunyai ketersediaan 

biologik tinggi, besi di dalam serealia dan kacang-
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kacangan mempunyai mempunyai ketersediaan biologik 

sedang, dan besi dalam sebagian besar sayuran, terutama 

yang mengandung asam oksalat tinggi, seperti bayam 

mempunyai ketersediaan biologik rendah. Sebaiknya 

diperhatikan kombinasi makanan sehari-hari, yang terdiri 

atas campuran sumber besi berasal dari hewan dan 

tumbuh-tumbuhan serta sumber gizi lain yang dapat 

membantu sumber absorbsi. Menu makanan di Indonesia 

sebaiknya terdiri atas nasi, daging/ayam/ikan, kacang-

kacangan, serta sayuran dan buah-buahan yang kaya 

akan vitamin C. 

Berikut bahan makanan sumber besi 

Bahan Makanan    Kandungan Besi (mg) 

Daging         23.8 

Sereal         18.0 

Kedelai     8.8 

Kacang     8.3 

Beras     8.0 

Bayam     6.4 

Hamburger   5.9 

Hati sapi     5.2 

Susu formula    1.2 

Bahan makanan sumber besi didapatkan dari produk 

hewani dan nabati.Besi yang bersumber dari bahan 

makanan terdiri atas besi heme dan besi non heme. 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa walaupun 

kandungan besi dalam sereal dan kacang-kacangan relatif 
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tinggi, namum oleh karena bahan makanan tersebut 

mengandung bahan yang dapat menghambat absorpsi 

dalam usus, maka sebagian besar besi tidak akan 

diabsorpsi dan dibuang bersama feses.
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BAB 6 

ALBUMIN 

lbumin adalah protein penting dalam darah dengan 

berat molekul sekitar 65.000 Dalton, terdapat dalam 

plasma darah dengan konsentrasi normal berkisar antara 

3,5 – 5,0 gram albumin perseratus milliliter. Albumin juga 

terdapat diruangan ekstravaskuler (di luar sirkulasi 

darah) antara lain cairan limfe, cairan empedu, dan cairan 

lambung. Fungsi albumin pada manusia adalah: 

1. Mengatur keseimbangan air dalam sel 

2. Mengangkut gizi pada sel 

3. Mengeluarkan produk buangan 

4. Transport dari beberapa macam substansi antara lain 

metal, bilirubin, enzim, hormon dan obat-obatan 

(dudu hidayat, 1991) 

Albumin disentesa dalam sel hati dengan jumlah sekitar 

13,6 gram per hari, dengan waktu paruh albumin dalam 

tubuh sekitar 14- 20 hari. Albumin merupakan protein 

utama yang dibuat oleh sel hati, sampai sekarang hati 

masih diduga merupakan satu-satunya organ pembuat 

albumin, sehingga kerusakan dari sel-sel hati akan 

mempengaruhi produksi albumin tersebut. 

A 
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Tingkat albumin yang rendah biasanya menunjukkan 

masalah gizi. Karena albumin mengangkut begitu banyak 

zat dalam darah, tingkat albumin yang rendah dapat 

menyebabkan hasil rendah pada tes laboratorium yang 

lain, terutama kalsium dan testosterone (yayasan spiritia, 

2014) 

Albumin serum akan meningkat pada keadaan pasca 

infuse albumin, dehidrasi (peningkatan hemoglobin dan 

hematoktit) sedangkan albumin serum akan menurun 

pada keadaan gangguan sisntesa albumin (penyakit hati, 

alcoholism, malabsrobsi, starvasi penyakit kronis), 

kehilangan albumin (sidroma nefrotik, luka bakar dll), 

status gizi jelek akibat rasio albumin dan globulin rendah 

(peradangan kronik, penyakit kolagen, kekaksia, infeksi 

berat) 

Protein dalam darah yang penting terdiri dari albumin dan 

globulin. Konsetrasi albumin serum menurun dengan 

cukup tiba-tiba diawal kehamilan, dan kemudian lebih 

lambat hingga akhir kehamilan (Cunningham et al 1997).  

Tabel 2.6 Interpretasi untuk memperkirakan defisiensi 
albumin serum 

Subject Deficient low Acceptabl

e 

Infant 0-11 bulan - < 2,5 ≥ 2,5 

Anak 1-5 tahun < 2,8 < 3,0 ≥ 3,0 

Anak 6- 17 tahun <2,8 < 3,5 ≥ 3,5 

Dewasa  < 2,8 < 2,8 – 

3,5 

≥ 3,5 

Hamil trimester 1 < 3,0 <3,0 – 
3,9 

≥ 4,0 
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Hamil trimester 2 

dan 3 

< 3,0 < 3,0 – 

3,4 

≥ 3,0 

Sumber : ASDI dan RSDK (2006) 

Albumin dibuat seluruhnya oleh organ hati, sedangkan 

globulin hanya sebagian, sisanya dibuat oleh system 

imun. Protein yang terikat oleh hemoglobin disebut 

haptoglobin. Pemeriksaan protein serum total 

menggunakan metode biiuret, sedangkan pemeriksaan 

albumin serum dengan metode BCG (Brom-cresol green) 

Nilai rujukan  

Tabel 2.7 Nilai Rujukan Pemeriksaan Albumin Serum 

Metode BCG (Brom- Cresol Green) 

 Unit lama Unit SI 

Protein total 

Kadar albumin 

Kadar globulin  

Wanita 10-49 thn 

Rasio albumin / 
globulin 

6,5- 8,4 g/ dl 

3,2- 5,2 g / dL 

2,2-4,0 g/ dL 

1,8-3,5 g/ dL 

1,2/ L- 2/ L 

65-84 g /L 

32- 52 g / L 

 

18-35 g/ L 

1,2 L- 2/ L 

Prealbumin (Transtiretin) 

Tes ini berguna untuk diagnosis malnutrisi dan 

monitoring kasus risiko tinggi terhadap makanan kurang 

sehat. Penanda malnutrisi kalori-protein ini merupakan 

indikator dini untuk perubahan status gizi. Kadarnya 

menurun pada disfungsi hati dan peradangan akut. 
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Penentuan tes dengan cara immunonephelometry. Nilai 

rujukan : 20-45 mg/ Dl (:E.N.Kosasih dan A.S. Kosasih, 

2008).
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BAB 7 

PEMBERIAN MAKANAN 

TAMBAHAN (PMT) 

Pengertian PMT 

1. Makanan tambahan adalah makanan bergizi sebagai 

tambahan selain makanan utama bagi kelompok 

sasaran guna memenuhi kebutuhan gizi 

2. Makanan tambahan ibu hamil adalah makanan 

bergizi yang diperuntukan bagi ibu hamil sebagai 

makanan tambahan untuk pemulihan gizi 

3. PMT ibu hamil berbasis pangan lokal adalah 

pemberian makanan bergizi untuk ibu hamil yang 

berasal dari bahan pangan atau makanan yang 

tersedia dan mudah diperoleh di wilayah setempat 

dengan harga yang terjangkau 

4. PMT ibu hamil pabrikan adalah pemberian makanan 

bergizi untuk ibu hamil dari hasil olahan pabrik. 

Karakteristik PMT 

Tujuan pemberian makanan tambahan pada ibu hamil 

adalah untuk memenuhi kebutuhan zat gizi selama 

kehamilan sehingga dapat mencegah kekurangan zat gizi 

dan akibat yang ditimbulkan. Karakteristik makanan 
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tambahan pada ibu hamil yaitu cukup kandungan gizi, 

gizi seimbang (aneka ragam makanan), porsi kecil tapi 

sering, cukup asupan lemak esensial, cukup kandungan 

serat, cukup cairan dan cegah lambung kosong. 

Persyaratan PMT 

1. Dapat diterima, makanan tambahan untuk ibu hamil 

sebaiknya dapat diterima dalam hal bentuk, rasa, dan 

biasa dikonsumsi sehari-hari. Salah satu sifat dari ibu 

hamil adalah cepat bosan dengan makanan yang 

sama bila disajikan berulangkali. Ibu hamil 

mempunyai kecenderungan mencoba sesuatu yang 

baru. Oleh karena itu bentuk dan rasa makanan 

hendaknya dibuat bervariasi dan disesuaikan dengan 

selera ibu hamil, sehingga tidak menimbulkan 

kebosanan. 

2. Mudah dibuat, makanan tambahan untuk ibu hamil 

hendaknya mudah dibuat/ dikerjakan dengan 

menggunakan peralatan masak yang tersedia 

dirumah tangga atau yang tersedia dimasyarakat dan 

pembuatannya tidak memerlukan waktu terlalu lama. 

3. Memenuhi kebutuhan zat gizi, makanan tambahan 

ibu hamil sebaiknya memenuhi kebutuhan zat gizi ibu 

hamil. Kebutuhan zat gizi ibu hamil lebih besar 

dibandingkan dengan kelompok sasaran lainnya. 

4. Terjangkau, hendaknya makanan tambahan untuk 

ibu hamil dapat diolah dari bahan-bahan yang 
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harganya terjangkau oleh masyarakat berkemampuan 

ekonomi rendah dengan tetap dapat memenuhi 

kebutuhan gizi. 

5. Mudah didapat, bahan makanan yang digunakan 

sebagai makanan tambahan untuk ibu hamil 

hendaknya mudah didapat. 

6. Aman, selain harus bergizi lengkap dan seimbang 

makanan harus juga layak konsumsi sehingga aman 

bagi kesehatan. Makanan aman adalah makanan 

yang bebas dari kuman dan bahan kimia yang 

berbahaya serta tidak bertentangan dengan 

keyakinan masyarakat (halal). 

Kandungan Biskuit Makanan Tambahan Ibu Hamil 

PMT Ibu Hamil setiap 100 gram mengandung 520 kalori. 

Setiap keping biskuit PMT Bumil mengandung 104 kalori. 

Tiap sajian PMT Bumil mengandung 520 kalori, 56 gram 

karbohidrat, 16 gramprotein, dan 26 gram lemak. PMT 

Bumil mengandung 9 macam vitamin (A,B1,B2, B3, B6, 

B12, C, D dan E) serta 8 mineral (Asam Folat, Zat Besi, 

Selenium, Kalsium, Natrium, Zink, Iodium, dan Fosfor). 

Ketentuan pemberian PMT Bumil pada kehamilan 

trimester I diberikan 2 keping per hari. Pada kehamilan 

trimester II dan III diberikan 3 keping per hari. Pemberian 

PMT Bumil diberikan hingga Ibu hamil tidak lagi berada 

dalam kategori kurang energi kronis (KEK) sesuai dengan 

pemeriksaan lingkar lengan atas (LILA). Apabila berat 
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badan sudah sesuai standar, dilanjutkan dengan 

mengonsumsi makanan keluarga gizi seimbang. 

(Kemenkes RI, 2016) 

Tabel 2.8 Komposisi Gizi dalam 100 gram produk (Per 

Saji) 

No Zat Gizi Satuan Kadar 

1 Energi Kkal Minimum 500 

2 Protein (Kualitas 

protein tidak kurang 
dari 65 % kasein 
standar) 

G Minimum 15 

3 Lemak (kadar asam 
linoleat minimal 300 
mg per 100 kkal atau 
1,5 gram per 100 gram 

produk) 

G Minimum 25 

4 Karbohidrat   

 Sukrosa G 15-17 

 Serat  G Minimum 5 

5 Vitamin A Mcg Minimum 800 

6 Vitamin D Mcg Minimum 5 

7 Vitamin E Mg Minimum 15 

8 Thiamin Mg Minimum 1,3 

9 Riboflavin  Mg Minimum 1,4 

10 Niasin  Mg Minimum 18 

11 Vitamin B12 Mcg Minimum 2,6 

12 Asam folat  Mcg Minimum 600 

13 Vitamin B6 Mg Minimum 1,7 

14 Asam pantotenat Mg Minimum 7 

15 Vitamin C Mg Minimum 85 

16 Besi (as ferro fumarat ) Mg Maksimum 15 

17 Kalsium (as Ca Laktat) Mg Minimum 250 

18 Natrium  Mg Maksimum 

500 

19 Seng  Mg Maksimum 
7,5 

20 Iodium  Mcg Minimum 100 
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21 Fosfor  Mg Maksimum 

208 

22 Selenium Mcg Minimum 35 

23 Flour  Mg Minimum 2,7 

24 Air  % Maksimum 5 

Sumber : Keputusan Menteri Kesehatan RI, 2009 

Makanan tambahan adalah makanan bergizi sebagai 

tambahan selain makanan utama bagi kelompok sasaran 

guna memenuhi kebutuhan gizi.  

Makanan tambahan ibu hamil adalah makanan bergizi 

yang diperuntukan bagi ibu hamil sebagai makanan 

tambahan guna mencukupi kebutuhan gizi 

Bentuk penambahan energi 500 kkal dapat berupa 

pemberian makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil KEK 

sebesar 500 kkal. PMT dapat berupa pangan lokal atau 

pabrikan dan minuman padat gizi. 

1. PMT yang dibuat berbasis pangan lokal dapat berupa 

makanan selingan padat, sebagai contoh : 

a. 200 gr pempek kapal selam + es kacang merah 

b. 1 porsi siomay lengkap + jus jeruk 

c. 1 porsi bubur kacang ij 

d. o + 2 iris roti tawar 

e. 1 porsi bubur sagu kenari 

f. 3 buah lontong / arem-arem + 4 potong tahu 

goreng 
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2. PMT ibu hamil pabrikan 500 kkal, 15 gr protein, 

diberikan 90 hari. 

a. Biscuit lapis (100 gr) 

3. Minuman padat gizi, dapat berupa formula susu dan 

formula non susu: 

a. Formula susu (1,5 kkal/ mL) terdiri dari susu + 

gula + minyak ditambah mineral mix. 

b. Formula non susu (1,5 kkal/ mL) yang terdiri dari 

kacang + telur + gula + minyak.
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BAB 8 

PERSIAPAN EKSPERIMEN 

ksperimen ini merupakan “Quasy Eksperiment”, 

dimana bentuk rancangan / desain yang digunakan 

adalah Pretest-postest control group design untuk 

mengetahui perbedaan perubahan,Berat Badan, Kadar 

Hemoglobin dan Albumin darah ibu hamil KEK sebelum 

dan sesudah pemberian makanan tambahan. Eksperimen 

ini menggunakan satu kelompok perlakuan dan satu 

kelompok kontrol. Sebelum diberikan intervensi, 

dilakukan pengukuran Berat Badan, kadar Hemoglobin 

dan albumin darah ibu. Selanjutnya intervensi berupa 

pemberian biskuit yang mengandung mikronutrien 

selama 3 bulan dan tablet tambah darah (Fe) pada 

kelompok intervensi, dan hanya memberikan tablet 

tambah darah (Fe) pada kelompok kontrol.  

Skema rancangan eksperimen 

Gambar 3.1 Desain Eksperimen 

Keterangan:  

E 
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▪ O1 adalah Berat Badan, Kadar Hemoglobin dan 

Albumin darah ibu hamil KEK sebelum pemberian 

makanan tambahan pada kelompok perlakuan. 

▪ O2 adalah Berat Badan, Kadar Hemoglobin dan 

Albumin darah ibu hamil KEK setelah pemberian 

makanan tambahan pada kelompok perlakuan. 

▪ X adalah intervensi berupa pemberian makanan 

tambahan dan tablet tambah darah (Fe) 

▪ O3 adalah, Berat Badan, Kadar Hemoglobin dan 

Albumin darah ibu hamil KEK pada kelompok kontrol 

sebelum pemberian tablet tambah darah (Fe) 

▪ O4 adalah Berat Badan, Kadar Hemoglobin dan 

Albumin darah ibu hamil KEK pada kelompok kontrol 

setelah pemberian tablet tambah darah (Fe). 

Lokasi, Populasi dan Sampel Eksperimen  

Eksperimen ini akan dilakukan di kota Parepare. Sebelum 

pemberian intervensi, dilakukan pengambilan data awal. 

1. Populasi 

Populasi eksperimen adalah seluruh ibu hamil yang 

datang melakukan pemeriksaan di enam puskesmas 

Kota Pare-Pare  

2. Sampel 

Sampel dalam eksperimen ini adalah ibu hamil yang 

datang melakukan pemeriksaan di enam puskesmas 



 

 

 JUDUL BAB X 

  

67 
 

kota Pare-pare yang menderita Kurang Energi Kronis 

(KEK). Cara pemilihan sampel dengan metode 

Purposive Sampling, adalah teknik penentuan sampel 

berdasarkan pertimbangan tertentu (Notoatmojo, 

2013). Dalam eksperimen ini yang menjadi 

pertimbangan penulis yaitu kesanggupan sampel 

dalam mengikuti program pemberian makanan 

tambahan. kriteria sampel sebagai berikut: 

a. Kriteria Inklusi dalam eksperimen ini adalah 

1) Ibu hamil trimester I dengan masalah KEK 

2) Bersedia menjadi responden dengan 

menandatangani surat peryataan ikut serta 

(informed consent) dalam eksperimen dan 

mengikuti program pemberian biskuit 

makanan tambahan. 

b. Kriteria eksklusi dalam eksperimen ini adalah 

1) Ibu hamil berpindah tempat tinggal 

(penduduk pindahan) 

2) Ibu hamil dengan penyakit berat seperti 

penyakit jantung, DM, infeksi kronik, 

hipertensi kronik, preeklampsia berat dan 

eklampsi 

3) Ibu hamil dengan KEK berat 

4) Ibu hamil dengan anemia berat (< 7 g/L) 
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5) Ibu hamil yang tidak patuh mengkonsumsi 

biscuit makanan tambahan 

c. Kriteria pengunduran diri/ drop out 

1) Subyek ibu hamil tidak bersedia untuk 

dilakukan pemeriksaan kehamilan 

2) Subyek yang mengalami preeklampsia dalam 

masa eksperimen 

3) Subyek yang mengalami hiperemesis 

gravidarum dalam masa eksperimen 

4) Subyek yang mengalami abortus 

5) Mengundurkan diri dari eksperimen 

Sampel eksperimen adalah sebagian ibu hamil Kurang 

Energi Kronis yang mempunyai  usia kehamilan 

trimester I di Kota Pare-pare. Besar sampel ditentukan 

dengan rumus  

Rumus:  

  

Keterangan: 
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Zα = kesalahan tipe I yaitu 5% = 1,64 

Zβ = Kesalahan tipe II yaitu 10% = 1,282 

S = Simpangan baku gabungan = 95,36 

µmol/mol (Wiktor, et al., 2004)  

X1-X2 = Selisih minimal rerata yang dianggap 

bermakna = 93,47  µmol/mol (Wiktor, et 

al., 2004) 

Dari rumus ini didapatkan jumlah sampel untuk 

masing-masing kelompok adalah 22 orang untuk 

kelompok perlakuan dan 22 orang untuk kelompok 

kontrol. Sehingga total sampel adalah 44 orang. 

Instrumen dan Prosedur Eksperimen 

1. Instrumen Eksperimen 

a. Instrument yang digunakan dalam eksperimen ini 

adalah sebagai berikut: 

1) Kehamilan dinilai dengan melakukan tes 

kehamilan  

2) Pengukuran status gizi kehamilan dengan 

LILA  

3) Pengukuran status gizi kehamilan dengan 

berat badan 

4) Tes hematology dengan pemeriksaan kadar 

hemoglobin (HB)  

5) Tes dengan pemeriksaan kadar Albumin. 
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b. Alat bantu yang dipakai dalam eksperimen ini 

menggunakan : 

1) Formulir Food Recall 24 jam jumlah dan jenis 

bahan makanan yang dikonsumsi pada 

periode 24 jam yang lalu. 

2) Formulir food frequency Questionnaire untuk 

mengumpulkan data tentang asupan zat gizi 

yang dikonsumsi ibu hamil sehari-hari. 

3) Pengukuran tinggi badan microtoise 

4) Alat tulis menulis 

2. Prosedur Pengumpulan Data 

a. Persiapan eksperimen 

Kegiatan persiapan yang akan dilakukan adalah 

pengurusan izin eksperimen pada pemerintah 

propinsi Sulawesi Selatan, pemerintah kota Pare - 

Pare, izin penelitian dari komisi etik eksperimen 

Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. 

b. Pendataan awal 

1) Pendataan awal yang akan dilakukan adalah 

penulis akan melakukan screening untuk 

penetapan sampel sesuai dengan kriteria 

inklusi dan eksklusi dengan melakukan 

pemeriksaan umur kehamilan.. 

2) Peneliti melakukan pemeriksaan antropometri 

(LILA, Berat Badan, Tinggi Badan) pada ibu 

hamil. Ibu hamil yang menderita KEK akan 

diambil sebagai kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol.  
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3) Pengambilan data Food Recoll 24 jam dan food 

frekuensi dilakukan melalui wawancara. 

4) Peneliti memberikan intervensi pemberian 

makanan tambahan dan tablet tambah darah 

selama 12 minggu atau 3 bulan pemberian 

pada kelompok perlakuan 

5) Peneliti memberikan tablet tambah darah 

pada kelompok kontrol 

6) Pada minggu keempat dan kedelapan penulis 

melakukan pengukuran antropometri, LILA, 

Berat Badan, pada kelompok perlakuan dan 

kelompok kontrol 

7) Pada minggu keduabelas penulis kembali 

melakukan pengukuran antropometri (LILA, 

Berat Badan, kadar Hemoglobin dan Albumin) 

pada kelompok perlakuan dan kelompok 

kontrol. 

c. Data sekunder 

Data sekunder diperoleh dari laporan profil dan 

laporan Program KIA dan Gizi Dinas Kesehatan 

kota Pare-pare, serta data di enam puskesmas kota 

pare-pare untuk memilih dan proses skring dalam 

menentukan sampel.
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Alur Pelaksanaan 

Alur eksperimen dijelaskan sebagai berikut: 
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Kualitas Kontrol  

Tujuan dilakukan kontrol kualitas adalah melakukan 

pengawasan terhadap semua aspek yang terlibat didalam 

pelaksanaan proses eksperimen dari tahap persiapan 

sampai tahap pengolahan data sebagai berikut: 

1. Standarisasi petugas lapangan 

Standarisasi petugas lapangan yang akan membantu 

penulis dilapangan melalui pelatihan agar petugas 

mampu dengan menguasai instrumen eksperimen 

secara baik dan benar. Standarisasi petugas 

dilaksanakan dengan melaksanakan pelatihan 

kepada tenaga pewawancara untuk mendapatkan 

pemahaman yang sama dengan gold standar (peneliti). 

2. Standarisasi metode dan alat ukur 

Standarisasi alat ukur, dilaksanakan dengan meng-

adjust pada posisi normal sebelum digunakan.  

3. Uji coba lapangan  

Uji coba lapangan dilakukan terhadap responden 

diluar wilayah eksperimen. Uji coba ini melibatkan 

petugas lapangan yang dilatih sebelumnya dengan 

tujuan: 

a. Pra latihan baik bagi petugas lapangan maupun 

penulis dalam kegiatan pengumpulan data. 

b. Untuk mengidentifikasi lamanya waktu yang 

dibutuhkan dalam setiap jenis pengumpulan 

data. 
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Pengolaan dan Analisis Data 

1. Pengolahan Data 

Metode pengolahan data dilakukan dengan bantuan 

laptop/ computer. Data disusun terlebih dahulu agar 

dihasilkan data yang mudah diolah dengan langkah-

langkah penyusunan data dan mengklarifikasi data 

2. Analisis Data 

Analisis data adalah kegiatan mengubah data hasil 

eksperimen menjadi informasi yang dapat digunakan 

untuk mengambil kesimpulan eksperimen. Data yang 

diperoleh diolah dengan menggunakan analisis 

univariabel,dan bivariabel. Hasil analisis akan 

dinarasikan dan ditabelkan. Untuk uji statistik, 

tingkat kemaknaan yang digunakan p ≤ 0,05.  

a. Analisis univariat 

Analisis untuk mendeskripsikan karakteristik 

masing-masing variable yang diteliti meliputi 

karakteristik responden, variable bebas dan 

variable terikat dalam eksperimen.  

b. Analisis Bivariat 

Sebelum melakukan uji statistik untuk menguji 

hipotesis, dilakukan uji normalitas guna 

mengetahui data eksperimen ini berdistribusi 

normal atau tidak.  
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Hasil eksperimen ialah data terdistribusi normal 

(p ≥ α 0,05), uji statistik yang digunakan adalah 

uji paired t-test dengan taraf signifikansi 5% 

(α=0,05). Analisa dilakukan dengan menggunakan 

program SPSS versi 16.0 for Windows.  

1) Untuk mengetahui pengaruh pemberian 

makanan tambahan sebelum dan sesudah 

pemberian makanan terhadap Berat Badan . 

uji analisis data yang digunakan yaitu paired 

t-tes dan independent test dengan tingkat 

kemaknaan <0,05 

2) Untuk mengetahui pengaruh pemberian 

makanan tambahan sebelum dan 

sesudahpemberian makanan tambahan 

terhadap kadar Hemoglobin. uji analisis data 

yang digunakan yaitu paired t-test dan 

independent tes dengan kemaknaan <0,05 

3) Untuk mengetahui pengaruh pemberian 

makanan tambahan sebelum dan sesudah 

pemberian makanan tambahan terhadap 

kadar albumin. uji analisis data yang 

digunakan yaitu uji paired t-test dan 

independent tes dengan tingkat kemaknaan 

<0,05. 
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Etika Pelaksanaan 

Eksperimen dilakukan dengan memperhatikan prinsip-

prinsip etik. Prinsip etik bertujuan untuk melindungi 

subjek eksperimen. Responden baik dilindungi hak-

haknya. Penulis menggunakan pertimbangan: 

1. Right to self-determination 

Responden mempunyai hak otonomi untuk 

berpartisipasi atau tidak dalam eksperimen. Setelah 

mendapatkan penjelasan dari penulis yang berisi 

prosedur eksperimen, manfaat dan risikonya, 

responden diberikan kesempatan untuk memberikan 

persetujuan atau menolak berpartisipasi dalam 

eksperimen. Responden dapat mengundurkan diri 

dari eksperimen tanpa konsekuensi apapun. 

2. Right to privacy and dignity 

Penulis melindungi privasi dan martabat responden. 

Selama eksperimen kerahasiaan dijaga. 

3. Right to anonymity and confidentiality 

Data eksperimen yang berasal dari responden tidak 

disertai dengan identitas responden tetapi cukup 

dengan kode responden. Data yang diperoleh dari 

hasil eksperimen setiap responden hanya diketahui 

oleh penulis dan responden yang bersangkutan. 

Selama pengolahan data, analisis dan publikasi dari 
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hasil eksperimen tidak dicantumkan identitas 

responden. 

4. Right to fair treatment 

Semua responden mendapatkan intervensi yang sama 

pada saat pengumpulan data eksperimen. 

5. Right to protection from discomfort and harm 

Kenyamanan responden dan risiko perlakuan yang 

diberikan selama eksperimen tetap dipertimbangkan 

dalam eksperimen ini. Kenyamanan responden baik 

fisik, psikologis dan sosial dipertahankan.
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BAB 9 

PELAKSANAAN EKSPERIMEN 

Bab ini menjelaskan hasil eksperimen tentang pengaruh 

pemberian makanan tambahan terhadap peningkatan 

berat badan, kadar hemoglobin dan albumin ibu hamil 

kurang energi kronis. Ibu yang diberi biskuit makanan 

tambahan dan tamblet tambah darah (kelompok 

intervensi) dan ibu yang hanya diberi tablet tambah darah 

(kelompok kontrol) selama 3 bulan.  

Sebelum menyajikan hasil dari eksperimen, maka akan 

dijelaskan kondisi terkait pemberian biskuit makanan 

tambahan pada ibu hamil di enam PUSKESMAS kota 

Pare-Pare yaitu PUSKESMAS Lumpue (6 orang sampel), 

Lompoe (5 orang sampel), Lappadde (8 orang sampel) , 

Madising Na Mario (8 orang sampel), Lakessi (8 orang 

sampel) dan Cempae (9 orang sampel) Setiap ibu hamil 

yang datang memeriksakan kehamilan pada kunjungan 

awal tanpa melihat ibu hamil normal ataupun KEK akan 

diberikan biskuit makanan tambahan sebanyak satu dus 

yang dikonsumsi selama satu bulan dan akan diberikan 

lagi pada kunjungan bulan berikutnya. Dalam hal 

menentukan kelompok intervensi dan kontrol, kelompok 

intervensi adalah ibu yang menyukai rasa dan ingin 

mengkonsumsi biskuit Makanan Tambahan dan 
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kelompok kontrol dipilih ibu yang tidak suka 

mengkonsumsi biskuit makanan tambahan dengan 

berbagai alasan. 

Hasil eksperimen meliputi karakteristik responden (Umur 

ibu, pendidikan, paritas dan pekerjaan). Pengumpulan 

data dengan cara penelusuran data kunjungan Antenatal 

Care disetiap Puskesmas dan memilih ibu hamil KEK yang 

sesuai kriteria kemudian Pemeriksaan secara langsung 

pada responden. Penimbangan berat badan dilakukan 

secara mandiri, pemeriksaan kadar hemoglobin dan 

albumin ibu hamil Kurang Energi Kronis bekerjasama 

dengan laboratorium Prodia. Data yang telah 

dikumpulkan kemudian dianalisis dengan komputer 

melalui program SPSS versi 16.0 uji statistic yang 

digunakan adalah Uji Mann- Whitney, uji paired t-test dan 

independent t- tes 
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Analisis Univariat 

1. Karakteristik Responden 

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Karakteristik Responden 

di wilayah kerja Kota Pare-Pare 

Karakteris
tik 

responden 

Kelompok   Jumlah 

Intervensi 
Biskuit 

PMT dan 
Tablet Fe 

kontrol  
Tablet Fe 

N    % N    % n    % 

Umur ibu       

<20 

Tahun 
5 

11.4

% 
5 

11.4

% 
10 

22.7

% 

20-35 
tahun 

1
6 

34.4
% 

16 
34.4
% 

32 

72.7 

% 

>35 
Tahun 

1 2.3% 1 2.3% 2 4.5% 

Pendidika
n 

      

SD 5 
11.4

% 
1 2.3% 6 

13.6

% 

SMP 6 
13.6

% 
10 

22.7

% 
16 

36.4

% 

SMA 4 9.1% 7 
15.9
% 

11 

25.0

% 

Perguruan 
Tinggi 

7 
15.9

% 
4 9.1% 11 

25.0

% 

Paritas       

Primigravi
da 

1
1 

25.0
% 

15 
34.1
% 

26 

59.1

% 
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Multigravi
da 

1
1 

25.0
% 

7 
15.9
% 

18 
40.9

% 

Pekerjaan       

Bekerja 3 
6.81

% 
3 

6.81
% 

6 
13.6

% 

Tidak 
bekerja 

1
9 

43.1
% 

19 
43.1
% 

38 86.2 

 

Dari hasil eksperimen ini didapatkan bahwa umur 

responden pada kelompok intervensi yaitu diberikan 

intervensi berupa biskuit makanan tambahan dan 

tablet tambah darah (Fe) dari 22 orang responden 

sebanyak 5 orang (11.4%) berada pada kisaran umur 

< 20 tahun, 16 orang (34.4%) berada pada kisaran 

umur 20-35 tahun, dan 1 orang (2.3%) berada pada 

kisaran > 35 tahun. Sedangkan pada kelompok 

kontrol, yaitu yang diberikan tablet tambah darah (Fe) 

dari 22 orang responden sebanyak 5 orang (11.4%) 

berada pada kisaran umur < 20 tahun, 16 orang 

(34.4%) berada pada kisaran umur 20-35 tahun, dan 

1 orang (2.3%) berada pada kisaran > 35 tahun. 

Berdasarkan karakteristik pendidikan. Pada 

kelompok intervensi dari 22 orang responden 

sebanyak 5 orang (11.4%) yang tingkat pendidikan 

SD, 6 orang (13.6%) yang tingkat pendidikan SMP, 4 

orang (9.1%) yang tingkat pendidikan SMA, dan 7 

orang ( 15.9%) yang tingkat pendidikan Perguruan 
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Tinggi. Sedangkan pada kelompok kontrol, yaitu yang 

diberikan tablet tambah darh (Fe) dari 22 orang 

responden sebanyak 1 orang (2.3%) tingkat 

pendidikan SD, 10 orang (22.7%) tingkat pendidikan 

SMP, 7 orang (15.9%) tingkat pendidikan SMA dan 4 

orang (9.1%) dengan tingkat pendidikan perguruan 

tinggi. 

Berdasarkan karakteristik paritas pada kelompok 

intervensi dari 22 orang responden primigravida 

dengan jumlah 11 orang (25.0%), multigravida dengan 

jumlah 11 orang (25.0%), sedangkan pada kelompok 

kontrol dari 22 responden yang primigravida dengan 

jumlah 15 orang (34.1%), multigravida dengan jumlah 

7 orang (15.9%). 

Berdasarkan karakteristik pekerjaan pada kelompok 

intervensi dari 22 orang responden yang bekerja 

dengan jumlah 3 orang (6.81%), tidak bekerja dengan 

jumlah 19 orang (43.1%) sedangkan pada kelompok 

kontrol dari 22 responden yang bekerja 3 orang 

(6.81%), tidak bekerja dengan jumlah 19 orang 

(43.1%). 

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa umur, 

tingkat pendidikan, paritas dan pekerjaan dari dua 

kelompok tidak memiliki perbedaan yang bermakna 
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Analisis Bivariat 

1. Perubahan Berat Badan antara kelompok intervensi 

dan kontrol 

Tabel 4.2 

Perubahan Berat Badan antara kelompok intervensi 
dan kontrol pada Pemberian Biskuit Makanan 

Tambahan ibu hamil KEK 

Variabel 

Sebelum 
(Pre) 

Sesudah 
(Post) 

p 
Seli
sih 

 
P Mea

n 
±SD mea

n 
±SD 

Ber
at 

Bad

an 

Interv
ensi 

44.8
68 

2.50
15 

52.6
05 

3.37
83 

 
0.00

1 
 

7.73
7 

0.02

1 

Kontr
ol 

46.1
91 

2.64
14 

53.0
73 

4.71
24 

0.03
2 

 

6.88
2 
 

Uji Mann – Whitney 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan bermakna pada peningkatan berat badan 

antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol 

dengan nilai p= 0,021 (p=<0,05) 

2. Perubahan Kadar Hemoglobin antara kelompok 

intervensi dan kontrol  

Tabel 4.3 

perubahan Kadar Hemoglobin antara kelompok 
intervensi dan kontrol pada pemberian biskuit 

makanan tambahan ibu hamil KEK 
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Variabel 

Sebelum 
(Pre) 

Sesudah 
(Post) 

P 

Seli
sih 

p 
Mea

n 

±SD mea

n 

±SD 

Hem
oglob

in 

Int
erv

en
si 

 
10.1

55 
 

1.22

11 

11.2

14 

0.89

99 

 
0.00

1* 

1.05

95 
0.02

1** 
Ko
ntr

ol 

10.9
68 

 

1.02
14 

11.2
77 

0.96
46 

0.00
1* 

0.30
88 

*Uji Paired test 

**Uji Independent t-test 

Hasil uji statistik menunjukan bahwa ada perbedaan 

kadar hemoglobin antara kelompok intervensi dan 

kontrol pada pemberian biskuit makanan tambahan 

ibu hamil KEK dengan nilai p = 0.021 (p<0.05) 

3. Perubahan kadar Albumin antara kelompok intervensi 

dan kontrol  

Tabel 4.4 

Perubahan kadar Albumin antara kelompok intervensi dan 
kontrol pada pemberian biskuit makanan tambahan ibu 

hamil KEK 

Variabel 
Sebelum (Pre) Sesudah (Post) 

p Selisih 
 
P Mean ±SD mean ±SD 

 
 
 

Albu
min  

 
Intervensi 

 
4.1773 

 
0.3545 3.65 0.3827 

 
0,066* 0.5273 

0.090** 
 

Kontrol 
 

3.9864 
 

0,31517 3.605 0.2299 
 

0,635* 0.3814 

*Uji Paired test 

**Uji Independent t-test 
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Hasil uji statistik menunjukan bahwa tidak ada 

perbedaan kadar albumin antara kelompok intervensi 

dan kontrol pada pemberian biskuit makanan 

tambahan ibu hamil KEK dengan nilai p=0.090 

(p<0.05).  

Karakteristik Responden 

a. Umur ibu 

Umur ibu adalah variable penting untuk diketahui 

terkait kesiapan seorang ibu untuk hamil sehingga 

dapat terhindar dari kejadian ibu hamil dengan 

kurang energi kronis. Ibu hamil dengan usia < 20 

tahun sangat rentang tejadi KEK karena pada usia ini 

terjadi perebutan zat makro dan mikronutrien antara 

tubuh ibu yang sedang dalam masa pertumbuhan 

dengan janin yang sedang dalam kandungan. 

Sedangkan untuk umur yang tua perlu energi yang 

besar juga karena fungsi organ yang makin melemah 

maka memerlukan tambahan energi yang cukup guna 

mendukung kehamilan yang sedang berlangsung.  

b. Pendidikan 

Pendidikan adalah upaya untuk memberikan 

pengetahuan sehingga terjadi perubahan perilaku 

positif yang meningkat (Notoatmodjo, 2003.). 

Pendidikan formal dari ibu sering kali mempunyai 

asosiasi yang positif dengan pengembangan pola-pola 

konsumsi makanan dalam keluarga. Semakin tinggi 
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tingkat pendidikan ibu maka semakin baik 

pengetahuan gizi dan semakin diperhitungkan jenis 

serta jumlah makanan yang dipilih untuk dikonsumsi 

(Sediaoetama, 2002). Hasil eksperimen selaras dengan 

penelitian Siti (2004) yang menyatakan bahwa ada 

hubungan antara pendidikan dengan status gizi 

dengan nilai signifikan p=0,000 (p<0,05)  

c. Paritas  

Paritas adalah status seorang wanita sehubungan 

dengan jumlah anak yang pernah dilahirkan. Paritas 

yang termasuk dalam faktor resiko tinggi dalam 

kehamilan adalah grandemultipara. Dimana hal ini 

dapat menimbulkan keadaan mempengaruhi 

optimalisasi ibu maupun janin pada kehamilan yang 

dihadapi.  

Hasil eksperimen handayani diperoleh nilai p = 0,047, 

hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara 

jarak kelahiran terhadap kejadian KEK 

d. Pekerjaan 

Status pekerjaan dibagi 2 bagian, ibu yang bekerja 

dan tidak bekerja, seorang ibu yang bekerja akan lebih 

banyak informasi dan akses untuk memperoleh 

informasi dan memperoleh akses layanan kesehatan. 

Dalam eksperimen ini jumlah ibu yang tidak bekerja 

lebih besar dari jumlah ibu yang bekerja. Hasil 

eksperimen ini sejalan dengan penelitian Efrinita 
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(2010) yang menyatakan bahwa secara statistik tidak 

terdapat hubungan yang bermakna antara pekerjaan 

ibu dengan KEK.
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BAB 10 

PENGARUH PEMBERIAN 

MAKANAN TAMBAHAN (PMK) 

Hasil penyajian yang telah dilakukan berdasarkan 

analisis data maka dapat diperoleh informasi berdasarkan 

fakta yang terjadi dengan teori yang ada dan selanjutnya 

akan dibahas beberapa pengaruh PMK terhadap Ibu 

Hamil KEK sebagai berikut:  

Pengaruh Terhadap Peningkatan Berat Badan 

Dari hasil eksperimen menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan peningkatan berat badan antara kelompok 

yang diberi biskuit makanan tambahan dan Tablet 

tambah darah (Fe) dengan kelompok yang hanya 

diberikan tablet tambah darah (Fe). 

Penyelenggaraan PMT dalam bentuk pemberian biskuit 

makanan tambahan sebanyak 1 dos/bulan telah 

memenuhi beberapa prinsip dasar PMT yaitu diberikan 

dalam bentuk makanan atau bahan makanan dan tidak 

berupa uang (Kemenkes RI, 2011) 

Selama masa kehamilan kebutuhan zat gizi yang 

diperlukan untuk metabolisme tubuh baik pada Ibu dan 

janin dalam kandungan meningkat. Oleh karena itu pada 

masa kehamilan asupan zat gizi yang diperlukan juga 
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meningkat untuk pertumbuhan dan perkembangan janin 

juga penambahan besarnya organ kandungan, perubahan 

komposisi dan metabolisme tubuh ibu dan janin. Ibu 

hamil yang mengalami kekurangan asupan zat gizi dan 

berstatus gizi buruk maka berpeluang besar melahirkan 

bayi dengan BBLR. 

Proses biologik yang terjadi selama kehamilan ditandai 

dengan pertambahan berat badan yang berasal dari 

beberapa komponen. Perubahan yang terjadi selama 

kehamilan terukur dalam kenaikan berat badan ibu. 

Untuk itu agar bayi yang dilahirkan dalam kondisi normal 

membutuhkan energi dan zat gizi optimal yang diperoleh 

melalui ibu 

Ibu hamil dengan cukup energi dan asupan zat gizinya 

akan naik berat badannya sesuai umur kehamilan dan 

bayi lahir sehat. Apabila proses kehamilan diawali dengan 

kondisi gizi kurang , maka kenaikan berat badan selama 

hamil harus juga mempertimbangkan deficit berat badan, 

artinya kenaikan berat badan pada ibu hamil KEK harus 

lebih besar dibandingkan ibu hamil normal. 

Peningkatan berat badan pada tiap trimester berbeda, 

pada trimester I seorang wanita yang sedang hamil sudah 

mengalami penambahan berat badan, namun 

penambahan tersebut masih tergolong rendah, kira-kira 

1-2 kg karena pada masa ini dimana otak, alat kelamin 

dan panca indra janin sedang dibentuk. 
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Pada trimester II seorang wanita hamil akan mengalami 

kenaikan berat badan yang lebih banyak dibandingkan 

pada trimester I, karena pada trimester II ini 

pertumbuhan janin juga semakin besar. Sebahagian besar 

penambahan berat badan selama masa kehamilan berasal 

dari uterus dan isi-isinya. Pada trimester II ini seorang 

wanita yang sedang hamil akan mengalami penambahan 

berat badan kira-kira 0,35 -0,4 kg perminggu. 

Berdasarkan patokan pertambahan berat badan pada 

trimester dua untuk wanita dengan status gizi KEK, 

dimana terjadi pertumbuhan janin dan plasenta serta 

penambahan jumlah cairan amnion, seharusnya ibu 

hamil menambah 0,45-0,59 kg/ minggu (IOM,2009). 

Artinya jika dihitung untuk 3 bulan seharusnya 

pertambahan berat badan berkisar 5,4 – 7,08 kg.  

Hal tersebut terbukti dalam eksperimen ini, bahwa 

dengan pemberian makanan tambahan pada ibu dapat 

meningkatkan berat badan ibu hamil Kurang Energi 

Kronis lebih besar dari ibu hamil normal. Hasil 

eksperimen ini sejalan dengan hasil penelitian Oleh AASP 

ChandaDewi, 2015. Hasil uji statistik pair t test, diperoleh 

nilai sig 0.000 (p< 0.05), yang berarti bahwa pemberian 

makanan tambahan memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap kenaikan berat badan ibu hamil 

kurang energi kronis di Labuan Lombok Kabupaten 

Lombok Timur. 
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Hasil penelitian di Jelbuk Kabupaten Jember 2015 juga 

memperoleh hasil yang sama bahwa terdapat hubungan 

antara PMT Pemulihan dengan kenaikan Berat Badan Ibu 

hamil KEK (P=0,007). Penelitian oleh Titin Nuraeni, 2009. 

Hasil uji Anova memperlihatkan bahwa perbedaan 

formula makanan enteral yang diberikan adalah faktor 

yang signifikan berpengaruh terhadap peningkatan berat 

badan tikus putih yang mengalami malnutrisi (p<0,05). 

Pengaruh Terhadap Kadar Hemoglobin 

Dari hasil eksperimen menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan kadar Hemoglobin antara kelompok yang diberi 

biskuit makanan tambahan dan Tablet tambah darah 

(IFA) dengan kelompok yang hanya diberikan tablet 

tambah darah (IFA). 

Hemoglobin adalah parameter yang digunakan secara 

luas untuk menetapkan prevalensi anemia. Pada ibu 

hamil, terjadi penurunan kadar hemoglobin karena 

penambahan cairan tubuh yang tidak sebanding dengan 

massa sel darah merah. Penurunan ini terjadi sejak usia 

kehamilan 8 minggu sampai 32 minggu, sehingga 

menyebabkan ibu hamil mengalami anemia. Selain itu 

anemia pada kehamilan juga dapat disebabkan karena 

berkurangnya cadangan besi untuk kebutuhan janin 

Menentukan diagnosis anemia defisiensi besi pada 

kehamilan kadang-kadang menjadi sulit karena 

kebanyakan pasien asimptomatis. Diagnosis ini sering 
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kali ditemukan secara kebetulan ketika pemeriksaan 

laboratorium rutin pada saat antenatal. Pada pasien 

dengan gizi yang kurang, perdarahan pada traktus 

gastrointestinal, kehamilan yang terlalu sering, kehamilan 

kembar dapat merupakan hal-hal yang menyebabkan 

defisiensi besi pada pasien 

Besi heme adalah bagian dari hemoglobin dan mioglobin 

dan terdapat pada daging dan ikan. Bioavailabilitasnya 

sedikit dipengaruhi oleh komposisi makanan tersebut. Ini 

biasanya terhitung sebagai fraksi kecil dari keseluruhan 

besi yang terkandung didalam makanan, tetapi berperan 

dalam jumlah yang cukup besar dalam besi yang diserap. 

Besi non-heme merupakan sumber yang lebih penting, 

ditemukan dalam semua makanan yang berasal dari 

tumbuhan. Bioavailabilitasnya bergantung pada adanya 

faktor yang memperkuat dan menghalangi yang dimakan 

bersama-sama dengan makanan tersebut. Daging, ikan 

dan vitamin C memperkuat penyerapan sedangkan 

phytates, oxalates dan polyphenoles (termasuk tanin) 

termasuk inhibitor dari terserapnya besi. Phytate terdapat 

pada gandum dan sereal lainya, walaupun dalam jumlah 

yang sedikit menghalangi penyerapan. Oxalates terdapat 

pada nasi. Tanin terdapat pada teh dan kopi, adalah 

inhibitor absorpsi yang kuat  

Fungsi Hemoglobin (Hb) berikatan secara longgar dan 

reversible dengan oksigen, fungsi utamanya bergantung 

pada kemampuannya bergabung dengan O2 dalam paru –
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paru dan melepaskan O2 dalam kapiler jaringan dimana 

tekanan gas O2 jauh lebih kecil dari pada paru paru. 

Oksigen diangkut ke jaringan sebagai oksigen molecular 

dan dilepaskan ke dalam cairan jaringan dalam bentuk 

oksigen molekuler terlarut. Proses pengikatan O2 oleh Hb, 

eritrosit dalam darah arteri sistemik mengangkut O2 dari 

paru paru ke jaringan dan kembali dalam vena dengan 

membawa CO2 dari paru-paru. 

Kurang Energi Kronis dan anemia merupakan masalah 

yang sering dialami oleh ibu hamil. Anemia dalam 

kehamilan merupakan suatu kondisi ibu dengan kadar 

haemoglobin dalam darah dibawah 11 gr/ml.. 

Pengenceran darah (hemodilusi) pada ibu hamil sering 

terjadi dengan peningkatan volume plasma sekitar 30-

40%, peningkatan sel darah merah bertambah sebanyak 

18-30% dan hemoglobin bertambah sebanyak 19%. 

Secara fisiologis, hemodilusi terjadi untuk membantu 

meringankan kerja jantung. Hemodilusi terjadi sejak usia 

kehamilan 10 minggu dan mencapai puncaknya pada 

kehamilan 32-36 minggu. Bila hemoglobin ibu sebelum 

hamil berkisar 11 gr% , maka dengan terjadinya 

hemodilusi akan mengakibatkan anemia fisiologis dan Hb 

ibu akan menurun menjadi 9,5-10,0 gr%. 

Pemberian biskuit makanan tambahan ibu hamil ( PMT) 

dapat meningkatkan kadar hemoglobin karena 

mengandung makro dan mikronutrien yang dibutuhkan 
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ibu dan janin sehingga mampu mengatasi masalah 

anemia pada ibu hamil. 

Hasil eksperimen ini tidak sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ameerata tahun 2015 di Jelbuk 

Kabupaten Jember dengan hasil penelitian tidak terdapat 

hubungan antara PMT-Pemulihan dengan kadar Hb 

(p=0,097) pada ibu hamil Kurang Energi Kronis. 

Pengaruh Terhadap Kadar Albumin 

Dari hasil eksperimen menunjukkan bahwa tidak terdapat 

perbedaan yang signifikan kadar Albumin antara 

kelompok yang diberi biskuit makanan tambahan dan 

Tablet tambah darah (Fe) dengan kelompok yang hanya 

diberikan tablet tambah darah (Fe).  

Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa Konsentrasi albumin 

serum menurun dengan cukup tiba-tiba di awal 

kehamilan dan kemudian lebih lambat hingga akhir 

kehamilan (Cunningham at all, 1997). Jenis makanan 

tambahan yang diberikan pada ibu hamil merupakan 

biskuit makanan tambahan yang kaya akan kalori yaitu 

tiap sajian PMT bumil mengandung 520 kalori dan hanya 

mengandung 16 gram protein, dimana albumin adalah 

protein penting dalam darah dengan berat molekul 65.000 

dalton. Terdapat dalam plasma darah dengan konsentrasi 

normal berkisar 3,5-5,0 gram albumin perseratus 

milliliter. 
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Albumin memiliki fungsi yang penting dalam tubuh 

antara lain mengatur keseimbangan air dalam sel, 

mengangkut gizi pada sel, mengeluarkan produk buangan 

dan transport dari beberapa macam substansi antara lain 

metal, billirubin, enzim, hormon dan obat-obatan 

(dudu.1991) 

Pada Trimester I, terjadi pertambahan jumlah sel dan 

pembentukan organ. Proses ini perlu didukung dengan 

asupan zat gizi terutama protein, asam folat, vitamin B12, 

zinc, dan yodium. Meskipun pertumbuhan janin belum 

pesat dalam trimester I, semua zat gizi yang dibutuhkan 

harus dicukupi sebagai persiapan untuk pertumbuhan 

yang lebih cepat pada trimester selanjutnya. Pada 

trimester II dan III, janin tumbuh cukup pesat yang 

mencapai 90% dari seluruh proses tumbuh kembang. 

Kadar albumin dalam plasma berhubungan dengan 

simpanan protein dalam tubuh. Albumin memiliki 

simpanan sintesis di hati yang cukup besar, sehingga 

adanya penurunan kadar albumin dalam plasma dapat 

dijadikan indikasi adanya defisiensi protein dalam tubuh. 

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan perubahan 

konsentrasi albumin adalah malnutrisi.  

Tingkat albumin yang rendah biasanya menunjukkan 

masalah gizi. Karena albumin mengangkut begitu banyak 

zat dalam darah, hal ini utamanya dapat terjadi pada ibu 

hamil Kurang Energi Kronis. Tingkat albumin yang 

rendah dapat menyebabkan hasil rendah pada tes 
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laboratorium yang lain, terutama kalsium dan 

testosterone (yayasan spiritia, 2014) 

Kebutuhan albumin antara laki-laki dan perempuan 

berbeda, karena apabila ditinjau dari sistem dan 

kontruksi tubuh antara laki-laki dan perempuan juga 

sudah berbeda. Hampir seluruh perempuan yang sudah 

dewasa akan mengalami menstruasi, hamil dan bersalin, 

sehinga darah yang keluar dari tubuh kemungkinan lebih 

banyak dari laki-laki. 

Kebutuhan albumin pada ibu hamil lebih banyak dari 

sebelum hamil sehingga perlu diperhatikan, karena pada 

ibu hamil albumin bermanfaat membantu dalam 

metabolisme dan pembentukan jaringan yang baru pada 

tubuh termasuk janin yang ada dalam kandungannya 

. Sedangkan pada perempuan yang sedang bersalin selalu 

mengeluarkan darah pada saat persalinan dan pada 

perempuan reproduktif mengeluarkan darah tiap 

bulannya pada saat menstruasi sehingga ada 

kemungkinan albumin hilang bersamaan dengan 

keluarnya darah. Oleh karena itu, perempuan lebih 

rentan terjadi hipoalbumin (Wahyuni, 2014) 

Penelitian oleh Titin Nuraeni, 2009 kadar albumin tikus 

putih malnutrisi mengalami peningkatan setelah 

pemberian perlakuan formula makanan enteral. 

Peningkatan nilai rata-rata kadar albumin paling besar 

terjadi pada kelompok perlakuan B yaitu sebesar 2,13 
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g/dl sedangkan pada kelompok perlakuan A dan C nilai 

rata-rata peningkatan kadar albumin masing-masing 1,35 

g/dl dan 1,56 g/dl 

Pemberian Makanan tambahan ibu hamil dapat 

meningkatkan berat badan dan kadar hemoglobin pada 

ibu hamil Kurang Energi Kronis karena PMT Ibu Hamil 

setiap 100 gram mengandung 520 kalori. Setiap keping 

biskuit PMT Bumil mengandung 104 kalori. Tiap sajian 

PMT Bumil mengandung 520 kalori, 56 gram karbohidrat, 

16 gram protein, dan 26 gram lemak. PMT Bumil 

mengandung 9 macam vitamin (A,B1,B2, B3, B6, B12, C, 

D dan E) serta 8 mineral (Asam Folat, Zat Besi, Selenium, 

Kalsium, Natrium, Zink, Iodium, dan Fosfor). Ketentuan 

pemberian PMT Bumil pada kehamilan trimester I 

diberikan 2 keping per hari. Pada kehamilan trimester II 

dan III diberikan 3 keping per hari. Pemberian PMT Bumil 

diberikan hingga Ibu hamil tidak lagi berada dalam 

kategori kurang energi kronis (KEK) sesuai dengan 

pemeriksaan lingkar lengan atas (LILA). Apabila berat 

badan sudah sesuai standar, dilanjutkan dengan 

mengonsumsi makanan keluarga gizi seimbang.( 

Kemenkes RI, 2016).  

Penelitian oleh Mahirawati Vita Kartika di kecamatan 

kamoning dan Tambelangan, Kabupaten Sampang Jawa 

Timur tahun 2014, tidak ada hubungan bermakna antara 

frekuensi makan dengan kejadian KEK pada ibu hamil 

dengan nilai p=0,129. 
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Kesimpulan Eksperimen 

Berdasarkan hasil eksperimen Pengaruh Pemberian 

biskuit Makanan Tambahan Terhadap Peningkatan Berat 

Badan Kadar Hemoglobin dan Albumin pada Ibu Hamil 

Kurang Energi Kronis maka dapat disimpulkan yaitu: 

Terdapat perbedaan peningkatan berat badan antara 

kelompok intervensi dan kelompok kontrol pada 

pemberian makanan tambahan dengan nilai p =0,021. 

Pemberian biskuit makanan tambahan dapat 

meningkatkan kadar hemoglobin pada kelompok 

intervensi lebih besar tiga kali dari kelompok kontrol 

dengan nilai p = 0,021 yang berarti terdapat perbedaan 

antara kadar hemoglobin pada kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol dengan nilai p =0,021 dan pada 

pemeriksaan kadar albumin tidak terdapat perbedaan 

antara kelompok intervensi dan kontrol dengan nilai 

p=0,090.
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