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RINGKASAN 

 

Anemia merupakan masalah gizi yang banyak diderita oleh ibu hamil. 

Salah satu program penanggulangan anemia adalah suplementasi zat besi 

sebanyak 90 tablet selama masa kehamilan. Kepatuhan dalam mengkonsumsi 

suplemen tablet besi harus selalu diperhatikan, walaupun telah dilaporkan 

cakupan pemberian tablet besi cukup baik namun, jika tidak dikonsumsi oleh ibu 

secara optimal maka efek minum suplemen zat besi yang diharapkan tidak akan 

tercapai. 

Masalah penelitian adalah rendahnya kepatuhan ibu hamil dalam 

mengkonsumsi tablet besi di BPM Titik Suharti Surabaya, yaitu dari 2 orang yang 

berpengetahuan baik seluruhnya (100%) patuh mengkonsumsi tablet besi, dari 3 

orang yang berpengetahuan cukup sebagian besar (66,7%) patuh mengkonsumsi 

tablet besi, dan dari 5 orang yang berpengetahuan kurang sebagian besar (60%) 

tidak patuh mengkonsumsi tablet besi. Tujuan penelitian adalah mengetahui 

hubungan antara pengetahuan ibu hamil tentang anemia dengan kepatuhan 

mengkonsumsi tablet besi di BPM Titik Suharti Surabaya. 

Metode adalah analitik observasional, menurut waktunya merupakan 

penelitian cross sectional. Populasi ibu hamil trimester II di BPM Titik Suharti 

Surabaya pada bulan Maret-April 2017, yakni 55 orang. Pengambilan sampel 

dengan teknik Consecutive sampling. Besar sampel 35 responden. Variabel 

independen adalah pengetahuan tentang anemia dan variabel dependen adalah 

kepatuhan mengkonsumsi tablet besi. Instrumen penelitian berupa kuesioner. 

Analisis data menggunakan Chi-square. 

Hasil analisis univariat didapatkan bahwa dari 35 responden hampir 

setengahnya (40%) mempunyai pengetahuan yang cukup tentang anemia, hampir 

setengahnya (34,29%) mempunyai pengetahuan yang kurang dan sebagian kecil 

(25,71%) mempunyai pengetahuan baik sedangkan untuk kepatuhan ibu hamil 

dalam mengkonsumsi tablet besi sebagian besar (62,85%) patuh dan hampir 

setengahnya (37,15%) tidak patuh. 

Hasil analisis bivariat  menunjukkan dari 12 orang yang  berpengetahuan 

kurang tentang anemia seluruhnya (100.00%) tidak patuh mengkonsumsi tablet 

besi, dari 14 orang yang berpengetahuan cukup tentang anemia hampir seluruhnya 

(92.9%) patuh mengkonsumsi tablet besi, dan dari 9 orang yang berpengetahuan 

baik tentang anemia seluruhnya (100.00%) patuh mengkonsumsi tablet besi. Hasil 

uji fisher exact dengan tingkat kemaknaan 0.05 didapatkan nilai p sebesar 0.0001, 

berarti ada hubungan antara pengetahuan tentang anemia dengan kepatuhan 

mengkonsumsi tablet besi di BPM Titik Suharti Surabaya. 

Kesimpulan, pengetahuan ibu hamil tentang anemia berhubungan  

dengan kepatuhan mengkonsumsi tablet besi. Ibu hamil diharapkan tetap aktif 

meningkatkan pengetahuan dan kesadaran dalam mengkonsumsi tablet besi dan 

bidan diharapkan meningkatkan pendidikan kesehatan kepada ibu hamil, 

khususnya pendidikan dalam pemberian tablet besi untuk mencegah anemia dalam 

kehamilan. 
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