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1.1 Latar Belakang 

Status gizi dan kesehatan ibu dan anak sebagai penentu kualitas sumber 

daya manusia. Keadaan gizi ibu sebelum dan selama kehamilan dapat 

mempengaruhi status gizi ibu dan bayi. Pertumbuhan dan perkembangan janin 

sangat dipengaruhi oleh asupan gizi ibu. Salah satu indikator tercukupinya 

kebutuhan zat gizi ibu hamil dapat diketahui dari pertambahan berat badan ibu 

setiap bulan (Sulistyoningsih. H, 2011). Seorang ibu hamil akan melahirkan bayi 

yang sehat bila tingkat kesehatan dan gizinya berada pada kondisi baik. Namun 

sampai saat ini masih banyak ibu hamil yang mengalami masalah gizi khususnya 

gizi kurang seperti Kurang Energi Kronis (KEK) yaitu Lingkar Lengan Atas 

(LILA) di bawah 23,5 cm (Adriani, 2012).  Salah satu propinsi yang memiliki 

jumlah KEK sedang adalah Propinsi Jawa Timur yaitu sebesar 21,9 % (Riskesdas, 

2007). 

 Ibu hamil yang menderita KEK mempunyai risiko kesakitan lebih besar 

terutama pada trimester III kehamilan. Akibatnya mereka mempunyai risiko yang 

lebih besar untuk melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), 

(Adriani, 2012). Saat hamil, kondisi fisiologis ibu berubah, seperti sel-sel darah 

merah bertambah, jumlah plasma meningkat, uterus dan payudara membesar serta 

berkembangnya janin dan plasenta. Pembentukan dan perkembangan organ-organ 

vital janin, termasuk pembentukan kepala dan sel-sel otak, terjadi pada trimester 
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1. Selama trimester II dan III, semua fungsi organ janin mengalami pematangan 

dan penyempurnaan. Selama masa ini, janin tumbuh sangat cepat, ditandai dengan 

pertambahan berat badan ibu yang paling besar. Kekurangan gizi yang terjadi 

selama ibu hamil trimester II dan III dapat mengakibatkan pertumbuhan janin 

terhambat. Oleh karena itu makanan dan minuman ibu hamil yang dikonsumsi 

harus dapat memenuhi kebutuhan gizi untuk menjamin kesehatan ibu dan janin 

(Kurniasih. D, 2010). Ketika ibu hamil mengalami kekurangan gizi pada trimester 

terakhir maka cenderung akan melahirkan bayi dengan BBLR, hal ini dikarenakan 

pada masa ini janin akan tumbuh dengan sangat cepat dan terjadi penimbunan 

lemak (Arisman, 2014). Hasil penelitian Edwi Saraswati, dkk di Jawa Barat 

(1998) dalam Sulistyoningsih. H, 2011) menunjukkan bahwa ibu hamil dengan 

Kekurangan Energi Kronis (KEK) dengan batas LILA 23 cm mempunyai risiko 

2,0087 kali untuk melahirkan BBLR. BBLR merupakan salah satu faktor utama 

yang berpengaruh terhadap kematian perinatal dan neonatal (Dinas Kesehatan 

Kab. Sampang, 2013). 

Faktor penyebab langsung yang pertama adalah berhubungan dengan 

asupan makan ibu hamil yang tidak adekuat. Faktor penyebab langsung yang 

kedua adalah adanya penyakit infeksi yang diderita ibu hamil. Faktor lain yang 

berpengaruh adalah ketersediaan pangan yang bergizi dan seimbang bagi ibu 

hamil (Kerangka kebijakan, 2012). Beberapa permasalahan kesehatan menurut 

Kemenkes RI tahun 2010 pada perempuan adalah status ekonomi yang rendah dan 

Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah. Hal ini terlihat di Kabupaten 

Sampang, masyarakat miskin mengalami peningkatan dari tahun 2012 ke tahun 
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2013 yaitu dari 543.536 menjadi 639.084. Angka Buta Huruf (ABH) di 

Kabupaten Sampang yang tinggi dari tahun ke tahun berturut-turut dari tahun 

2010 ke tahun 2013 yaitu 33,97%; 32,44%; 32,3% dan 30,12% (Dinas Kesehatan 

Kab. Sampang, 2013). 

Menurut WHO (2013) kematian ibu adalah indikator kesehatan yang 

menunjukkan kesenjangan yang luas antara masyarakat miskin dan kaya. Di 

Indonesia, 23% atau 23, 3 juta penduduk termasuk dalam masyarakat yang 

miskin. Data Bappeda Jatim tahun 2012 menunujukkan AKI dari tahun 2003-

2007 berturut-turut yaitu 307/100.000, 270/100.000, 262/100.000, 255/100.000 

dan 248/100.000, AKI di Indonesia mengalami penurunan namun tidak signifikan 

bahkan masih menunjukkan angka yang tinggi. Sedangkan AKI di Jawa Timur 

tahun 2011 dan 2012 terlihat stagnan yaitu 97,43/100.000 dan 97,39/100.000 

(Kominfo Jatim, 2014). Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Sampang 

pernah mengalami penurunan yaitu 24 kasus pada tahun 2011 menjadi 10 kasus 

pada tahun 2012, namun mengalami peningkatan sebanyak 19 kasus pada tahun 

2013. Cakupan kunjungan k4 ibu hamil pada tahun 2013 juga belum mencapai 

target yaitu hanya 79,98%, seharusnya target nasional adalah sebesar 94% (Dinas 

Kesehatan Kab. Sampang, 2013). Penyebab kematian ibu yaitu sebesar 23% 

karena ibu kurus (Kerangka Kebijakan, 2012). 

Data sekunder Puskesmas Banyuanyar ibu hamil yang mempunyai risiko 

tinggi dari tahun 2012 sampai 2014 berturut-turut adalah 19,13%, 20,13% dan 

18,8%.  Data tersebut memperlihatkan adanya peningkatan dari tahun 2012 ke 

tahun 2013 dan mengalami sedikit penurunan pada tahun 2014. Sedangkan 
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prevalensi ibu hamil yang KEK dari tahun 2012 sampai 2014 berturut-turut adalah 

9,23%; 9,17% dan 8,33%. Data tersebut memperlihatkan adanya penurunan 

namun tidak signifikan. 

Dari penelitian Trihardiani, Ismi tahun 2011 menjelaskan  faktor risiko 

yang berhubungan dengan kejadian BBLR salah satunya adalah LiLA. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan sebanyak 57,1% subyek yang mempunyai LiLA 

kurang dari 23,5 cm atau KEK melahirkan bayi BBLR.  

Menurut data Riskesdas persentase nasional BBLR pada tahun 2007 

adalah 11,5 %. Persentase nasional BBLR tahun 2010 juga tidak jauh berbeda 

yaitu sebesar 11,1 %. Namun, mengalami sedikit penurunan pada tahun 2013 

yaitu sebesar 10,2 %. Sedangkan, jumlah kasus BBLR di Kabupaten Sampang 

mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu 453 kasus (2,4%) pada tahun 2011 

menjadi 697 (3,9%) pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 762 (4,44%) pada 

tahun 2013. Peningkatan kasus BBLR ini juga ditunjukkan terutama di 

Kecamatan Sampang di Puskesmas Banyuanyar yaitu 90 kasus pada tahun 2012 

dan meningkat menjadi 95 kasus pada tahun 2013 (Dinas Kesehatan Kab. 

Sampang, 2013). 

Menurut Kemenkes RI tahun 2012 program yang telah dilakukan untuk 

mengatasi masalah ibu hamil yang KEK adalah dengan Pemberian Makanan 

Tambahan (PMT) pemulihan, PMT pemulihan yang diberikan pada ibu hamil 

berupa susu. PMT pemulihan bagi ibu hamil dimaksudkan sebagai tambahan, 

bukan sebagai makanan pengganti sehari-hari. Di Puskemas Banyuanyar, Selain 

pemberian PMT pemulihan pada ibu hamil, juga dilakukan penyuluhan pada ibu 
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hamil melalui kelas ibu hamil dan ANC terpadu. Menurut petugas gizi di 

Puskesmas Banyuanyar juga menyatakan bahwa ibu hamil yang mendapatkan 

PMT pemulihan berupa susu dari pemerintah mengalami perbaikan gizi. Menurut 

Ramakrishman, Usha tahun 2004 menyatakan dalam penelitiannya bahwa 

pemberian tambahan makanan selama masa kehamilan efektif menurunkan berat 

bayi lahir rendah. Hal ini juga di dukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Agustian, Efrinita tahun 2010 menunjukan adanya pengaruh yang signifikan dari 

jumlah asupan protein terhadap ibu hamil KEK. Namun, menurut Bapak Asrul 

Sani, S.KM., M.Kes selaku Sekretaris di Dinas Kesehatan Kabupaten Sampang 

menyatakan bahwa cakupan pemberian PMT pemulihan di Kabupaten Sampang 

baru mencakup sekitar 15-20% dari total ibu hamil KEK. Di samping itu, 

masyarakat Sampang yang tergolong menengah ke bawah, tingkat pendidikan dan 

pengetahuan yang rendah belum mampu memenuhi kebutuhan gizi oleh karena itu 

dalam penelitian ini akan dilakukan analisis pengaruh Pemberian Makanan 

Tambahan (PMT) arem-arem ikan kepada ibu hamil KEK trimester III terhadap 

berat bayi lahir, yaitu dengan memanfaatkan pangan lokal berupa ikan khususnya 

ikan tongkol karena tempat tinggal masyarakatnya dekat dengan pantai dan 

mayoritas masyarakat adalah nelayan. Dari data BPS tahun 2014 masyarakat 

dengan profesi sebagai nelayan di Kecamatan Sampang yaitu sebanyak 4.800 

orang yang merupakan profesi nelayan terbanyak dari beberapa kecamatan yang 

ada di Kabupaten Sampang. 
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1.2 Kajian Masalah 

Perubahan dalam tubuh ibu selama hamil merupakan efek dari hormone, 

tekanan mekanik dari pembesaran uterus dan organ lain. Perubahan ini memenuhi 

metabolisme ibu serta pertumbuhan dan perkembangan (Lowdermilk, 1999 dalam 

Adriani, 2012). Basal Metabolisme Rate (BMR) meningkat sampai 15%-20% 

diatas BMR normal yang umumnya ditemukan pada trimester terakhir. Energi 

basal digunakan untuk denyut jantung, gerak alat pernapasan, alat urogenital, 

sekresi kelenjar-kelenjar, biolistrik syaraf dan sejenisnya (Sediaoetama, 2012).  

Untuk mendukung berbagai proses pertumbuhan dan peningkatan energy 

expenditure, kebutuhan makanan sumber enersi juga meningkat dengan 300-350 

kalori sehari terutama pada pertengahan kedua dari kehamilan. Kebutuhan protein 

juga meningkat dengan 10 gram sehari di atas kebutuhan saat tidak hamil 

(Sediaoetama, 2012). 

Kalori yang dibutuhkan untuk peningkatan BMR diperoleh terutama dari 

pembakaran hidrat arang, khususnya sesudah kehamilan 20 minggu ke atas. 

Khusus untuk metabolisme karbohidrat, pada kehamilan normal terjadi kadar 

glukosa plasma ibu yang lebih rendah secara bermakna karena : 

a. Ambilan glukosa sirkulasi plasenta meningkat 

b. Produksi glukosa dari hati menurun 

c. Produksi alanin (salah satu precursor glukogenesis) menurun 

d. Aktivitas ekskresi ginjal meningkat 
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e. Efek hormon-hormon gestasional (human placenta lactogen, hormone-

hormon placenta lainnya, hormone-hormon ovarium, hipofisis, pancreas, 

adrenal, growth faktors dan sebagainya 

f. Perubahan metabolisme lemak dan asam amino 

g. Peningkatan enzim-enzim metabolisme pada umunya (Adriani, 2012) 

Sumber utama energy untuk tubuh adalah karbohidrat, lemak dan protein. 

Ketiga zat gizi sumber utama enersi itu masing-masing mempunyai dua phase 

dalam jalur katabolisme untuk menghasilkan enersi. Phase pertama merupakan 

phase khusus masing-masing, sedangkan phase kedua adalah phase bersama, di 

mana metabolite sebagai hasil phase pertama diolah lebih lanjut secara oksidatip 

menjadi enersi kimiawi yang terkandung dalam metabolite Adenosine 

Triphosphate (ATP). 

Phase bersama ini merupakan suatu reaksi siklis berantai yang di sebut 

siklus krebs (siklus asam sitrat, siklus asam trikarboksilat). Phase pertama dari 

pemecahan karbohidrat yang menghasilkan metabolite yang dibakar dalam siklus 

krebs disebut jalur embden meyerhoff (embden meyerhoff pathway). Jalur ini 

mulai dari glukosa atau glikogen dan berakhir dengan pembentukan metabolite 

asam piruvat. Jalur ini berlangsung secara anaerobik. 

Sebagian asam pyruvat masuk langsung ke dalam siklus kerb, sehingga 

masuknya hasil katabolisme karbohidrat terjadi pada dua tempat dari siklus krebs, 

sebagai asam pyruvat dan sebagai gugusan Acetyl yang dilepaskan dari Acetyl-

CoA.  Pengubahan Asam pyruvat menjadi Acetyl-CoA terjadi dengan proses 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis PENGARUH PEMBERIAN MAKANAN TAMBAHAN 
AREM-AREM IKAN KEPADA IBU HAMIL KEK TRIMESTER III 
TERHADAP BERAT BAYI LAHIR 

ZAINUN WAHIDA FITHRIANI



8 
 

 
 

dekarboksilasi yang memerlukan ko-enzim yang mengandung vitamin B1 

(thiamin). 

Phase pertama dalam jalur katabolisme lemak, mulai dengan hydrolisa 

triglycerida menjadi glycerol (glycerin) dan tiga asam lemak. Glycerol 

mempunyai ciri-ciri triosa, sehingga dapat masuk ke dalam jalur embden 

meyerhoff subphase triosa, dan selanjutnya menghasilkan asam pyruvat. 

Asam lemak di pecah setiap kali melepaskan gugusan dua carbon sebagai 

Acetyl-CoA, dan Acetyl-CoA melepaskan gugusan Acetylnya ke dalam siklus 

krebs, untuk di bakar lebih lanjut menghasilkan ATP dan bahan sisa (limbah) 

CO2 dan H2O. Bila terlalu banyak lemak dipecah, melebihi kapasitas siklus krebs 

untuk di bakar lebih lanjut akan terjadi penimbunan Acetyl-CoA. Untuk 

menghindari hal ini dua Acetyl-CoA dikondensasi menjadi apa yang disebut 

badan keton. 

Phase pertama dalam jalur katabolisme protein terdiri atas hydrolysa 

molekul protein menjadi asam-asam amino. Asam amino kemudian mengalami 

deaminasi atau transaminasi dan metabolite yang terjadi adalam asam keto 

(ketoacid). Sebagian dari asam keto mengambil jalur katabolisme karbohidrat 

(jalur Embden Meyerhoff) dan menghasilkan asam pyruvat. Kelompok asam-

asam amino yang mengambil jalur ini disebut asam amino glukogenic. 

Kondisi gizi dan konsumsi ibu yang sedang hamil akan berpengaruh pada 

kondisi foetus dan neonates setelah lahir. Kekurangan gizi pada ibu hamil dapat 

berakibat antara lain berat bayi lahir yang rendah, kelahiran premature bahkan 

melahirkan anak yang meniggal (Sediaoetama, 2012). 
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1.3 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah dan identifikasi masalah maka permasalahan 

dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh Pemberian Makanan Tambahan 

(PMT) arem-arem ikan kepada ibu hamil KEK trimester III terhadap berat bayi 

lahir? 

  

1.4 Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis pengaruh Pemberian Makanan Tambahan (PMT) arem-arem 

ikan kepada ibu hamil KEK trimester III terhadap berat bayi lahir. 

1.4.2 Tujuan Khusus. 

1. Mengidentifikasi populasi ibu hamil yang berisiko. 

2. Mengidentifikasi ibu hamil yang termasuk Kurang Energi Kronis 

(KEK). 

3. Mengnalisis perubahan berat badan ibu hamil KEK pada kelompok 

perlakuan (arem-arem) dan kelompok kontrol (tanpa arem-arem). 

4. Mengnalisis perubahan status LiLA ibu hamil KEK pada kelompok 

perlakuan (arem-arem) dan kelompok kontrol (tanpa arem-arem). 

5. Mengidentifikasi berat bayi yang dilahirkan oleh ibu hamil KEK pada 

kelompok perlakuan (arem-arem) dan kelompok kontrol (tanpa arem-

arem). 
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6. Menganalisis pengaruh Pemberian Makanan Tambahan (PMT) arem-

arem ikan kepada ibu hamil KEK trimester III terhadap berat bayi 

lahir. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat 

a. Memberikan informasi pada masyarakat mengenai ibu hamil yang 

KEK sehingga dapat mengetahui dan melakukan upaya 

pencegahan. 

b. Memberikan informasi mengenai zat gizi dan sumber makanan 

yang dapat memperlama masa kehamilan sehingga mencegah 

terjadinya persalinan sebelum waktunya dan mencegah terjadinya 

bayi lahir dengan berat badan rendah < 2500 gram. 

2. Bagi Pelayanan kesehatan 

Sebagai bahan masukan bagi perumus kebijakan khususnya dalam 

upaya penanggulangan ibu hamil yang KEK. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk 

pengembangan ilmu pengetahuan dan bahan informasi untuk 

penelitian selanjutnya. 
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4. Bagi Responden 

a. Responden akan mendapatkan pengetahuan tentang bahaya apabila 

ibu menderita KEK dan risti yaitu dapat melahirkan bayi dengan 

berat bayi lahir rendah. 

b. Responden akan diberi masukkan makanan apa saja yang boleh 

dikonsumi dan makanan yang tidak boleh dikonsumsi. 

c. Responden  mendapatkan manfaat dari konsumsi ikan tongkol yang 

kaya protein yang dapat menjadi sumber energi yang dibutuhkan 

oleh ibu hamil dan untuk pematangan dan penyempurnaan fungsi 

organ janin serta omega 3 yang dapat membantu proses 

pembentukan otak janin. 
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