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SARI 
 

Halym Surasih. 2006. Faktor-faktor yang berhubungan dengan 
Keadaan Kurang Energi Kronis (KEK) Pada Ibu Hamil di Kabupaten 
Banjarnegara tahun 2005.  

 
Status gizi masyarakat dapat digambarkan  terutama melalui status gizi 

anak balita dan ibu hamil. Bayi dengan berat lahir  rendah merupakan salah satu 
akibat dari ibu hamil yang menderita Kurang Energi Kronis (KEK) sehingga anak 
akan mengalami status gizi buruk dalam siklus kehidupannya nanti. Adapun 
faktor penyebab terjadinya status gizi kurang (KEK) pada ibu hamil sangat 
kompleks diantaranya ketidak seimbangan asupan zat-zat gizi, faktor penyakit 
pencernaan, absorsi dan penyakit infeksi. Dalam penelitian ini yang dikaji adalah 
faktor-faktor yang berhubungan dengan KEK ibu hamil di Kabupaten 
Banjarnegara tahun 2005. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-
faktor apa saja yang berhubungan dengan KEK pada ibu hamil di Kabupaten 
Banjarnegara tahun 2005. 

Penelitian ini menggunakan penelitian survey analitik dengan pendekatan 
Cross sectional. Populasi ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005 adalah 
sebanyak 4.802 ibu hamil. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan 
metode Purposive sampling dan besarnya sampel diperoleh 97 sampel. Analisis 
data yang digunakan adalah uji Chi-Square. 

Dari hasil analisis Bivariat diperoleh variabel yang berhubungan dengan 
keadaan Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil adalah Jumlah Konsumsi 
Energi {p=0,000 CC=0,390 OR=9,793 (95% Cl=2,967-32,324)}, Usia ibu 
hamil{p=0,015 CC=0,239 OR=3,298 (95% Cl=1,225-8,879)},beban kerja ibu 
hamil {p=0,001 CC=0,329 OR=6,545 (95% Cl=2,054-20,861)}, dan pendapatan 
keluarga {p= 0,000 CC=0,340 OR=5,12 (95% Cl=2,010-13,040)} serta 
pengetahuan ibu tentang gizi dan kesehatan ibu hamil (p=0,007), sedangkan 
variabel yang lainnya  yaitu Paritas (p=0,375), Jarak kelahiran (p=0,900) Adanya 
Penyakit Infeksi (p=0,123), dan adanya pantangan terhadap makanan (p=0,574) 
dalam penelitian ini tidak terdapat hubungan yang signifikan. 

Saran yang dapat diberikan yaitu meningkatkan kualitas gizi ibu hamil 
dengan meningkatkan konsumsi energi sehingga zat-zat gizi yang dibutuhkan 
tubuh maupun janin dapat terpenuhi. Selain itu untuk kehamilan pertama sebaikya 
lebih dari 20 tahun dan bila usia ibu sudah 35 tahun sebaiknya ibu tidak hamil 
kembali. Beban kerja ibu selama hamil sebaiknya dikurangi tanpa membatasi 
aktifitasnya dan pendapatan keluarga ditingkatkan sehingga semua kebutuhannya 
dapat terpenuhi terutama makanan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Alasan Pemilihan Judul 

Berbagai hasil kajian di Indonesia telah mengakui pentingnya peran 

seorang ibu dalam membentuk sumber daya manusia yang lebih berkualitas. 

Pengaruh ibu terhadap kehidupan seorang anak telah dimulai selama hamil, 

selama masa bayi, dan berlanjut terus sampai anak memasuki usia sekolah. Pada 

waktu hamil gizi sangat penting untuk pertumbuhan janin yang dikandung. Gizi 

ibu hamil yang baik diperlukan agar pertumbuhan janin berjalan pesat dan tidak 

mengalami hambatan. Menurut Depkes RI (1996) yang dikutip oleh Zulhaida 

Lubis yang menyatakan bahwa ibu hamil dengan keadaan kurang gizi yang 

kronis, mempunyai risiko yang lebih besar untuk melahirkan bayi dengan berat 

badan lahir rendah, kematian saat persalinan, perdarahan, pasca persalinan yang 

sulit karena lemah dan mudah mengalami gangguan kesehatan. 

Status gizi ibu hamil merupakan salah satu indikator dalam mengukur 

status gizi masyarakat (Sjahmien Moehji, 2003: 14). Jika masukan zat gizi untuk 

ibu hamil dari makanan tidak seimbang dengan kebutuhan tubuh maka akan 

terjadi defisiensi zat gizi. Kekurangan zat gizi dan rendahnya derajat kesehatan 

ibu hamil masih sangat rawan, hal ini ditandai masih tingginya angka kematian 

ibu (AKI) yang disebabkan oleh perdarahan karena anemia gizi dan kekurangan 

energi kronik (KEK) selama masa kehamilan. Widyakarya Nasional Pangan dan 

Gizi VIII yang berlangsung di Jakarta 17-19 Mei 2004 menyebutkan bahwa salah 

satu masalah gizi di Indonesia adalah bahwa masih tingginya  Angka Kematian 
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Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI) dan balita merupakan akibat masalah 

gizi kronis (Kesejahteraan Ibu Yang Terlupakan, 20 Desember 2004) . 

Bayi yang lahir dengan berat badan lahir rendah (< 2500 gr) perlu 

penanganan yang serius, karena pada kondisi tersebut bayi akan menghadapi 

risiko kematian. Terjadinya BBLR biasanya disebabkan karena lahir premature 

atau kurang supply gizi waktu dalam kandungan. 

Hasil penelitian Ewin Saraswati, dkk di Jawa Barat (1998) menunjukkan 

bahwa Kurang Energi Kronis (KEK) pada batas 23,5 cm belum merupakan risiko 

untuk melahirkan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Sedangkan ibu hamil 

dengan KEK pada batas 23 cm mempunyai risiko 2,0087 kali untuk melahirkan 

BBLR dibandingkan dengan ibu yang mempunyai Lingkar Lengan Atas (LILA) 

lebih dari 23 cm. Dari penelitian Rosmeri (2000) menunjukkan bahwa ibu dengan 

status gizi kurang (kurus) sebelum hamil mempunyai risiko 4,27 kali untuk 

melahirkan bayi BBLR dibandingkan dengan ibu yang mempunyai status gizi 

baik (Zulhaida Lubis, 2003: 6). 

Status gizi ibu hamil dipengaruhi oleh berbagai faktor karena pada masa 

kehamilan banyak terjadi perubahan pada tubuhnya yaitu adanya peningkatan 

metabolisme energi dan juga berbagai zat gizi diperlukan untuk pertumbuhan dan 

perkembangan janin yang ada dalam kandungannya. Faktor-faktor tersebut 

diantaranya adalah jumlah makanan, beban kerja, pelayanan kesehatan, status 

kesehatan, absorbsi makanan, paritas dan jarak kelahiran, konsumsi kafein, 

konsumsi tablet besi (Soetjiningsih, 1995: 103). Apabila dalam masa kehamilan 

tingkat status gizinya rendah, maka akan mengakibatkan kehamilan yang berisiko, 



 

 

3

 

untuk mengurangi risiko tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi faktor 

penyebab terjadinya status gizi buruk terutama KEK. 

Dari hasil observasi yang dilakukan pada bulan September 2005 diperoleh 

data dimana kejadian status gizi buruk khususnya yang menderita KEK pada ibu 

hamil sejumlah 452 dari 4.802 ibu atau 9,41%. Yang berarti kejadian ibu hamil 

KEK di Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan dari 5,9% (2003) 

menjadi 9,41% pada tahun 2005 (Dinkes Banjarnegara). Dengan adanya hal 

tersebut maka mendorong peneliti untuk menggali faktor-faktor apa saja yang 

berhubungan dengan keadaan kurang energi kronis (KEK) pada ibu hamil di 

Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. 

 

1.2. Permasalahan 

1.2.1. Umum 

Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan keadaan kurang energi 

kronis (KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005? 

1.2.2. Khusus 

1.2.2.1. Apakah jumlah energi yang dikonsumsi berhubungan dengan keadaan 

kurang energi kronis (KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara 

tahun 2005? 

1.2.2.2. Apakah paritas berhubungan dengan keadaan kurang energi kronis 

(KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005? 
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1.2.2.3. Apakah jarak kelahiran berhubungan dengan keadaan kurang energi 

kronis (KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005? 

1.2.2.4. Apakah usia ibu berhubungan dengan keadaan kurang energi kronis 

(KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005? 

1.2.2.5. Apakah penyakit infeksi berhubungan dengan keadaan kurang energi 

kronis (KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005? 

1.2.2.6. Apakah beban kerja berhubungan dengan keadaan kurang energi kronis 

(KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005? 

1.2.2.7. Apakah pengetahuan ibu hamil tentang gizi ibu hamil berhubungan 

dengan keadaan kurang energi kronis (KEK) pada ibu hamil di 

Kabupaten Banjarnegara tahun 2005? 

1.2.2.8. Apakah pendapatan keluarga berhubungan dengan keadaan kurang energi 

kronis (KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005? 

1.2.2.9. Apakah pantangan terhadap makanan pada ibu hamil berhubungan 

dengan keadaan kurang energi kronis (KEK) pada ibu hamil di 

Kabupaten Banjarnegara tahun 2005? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Umum 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan keadaan kurang energi kronis 

(KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. 
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1.3.2 Tujuan Khusus 

1.3.2.1 Untuk mengetahui hubungan antara jumlah energi yang dikonsumsi 

dengan keadaan kurang energi kronis (KEK) pada ibu hamil di 

Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. 

1.3.2.2 Untuk mengetahui hubungan antara paritas dengan keadaan kurang 

energi kronis (KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 

2005. 

1.3.2.3 Untuk mengetahui hubungan antara jarak kelahiran dengan keadaan 

kurang energi kronis (KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara 

tahun 2005. 

1.3.2.4 Untuk mengetahui hubungan antara usia ibu dengan keadaan kurang 

energi kronis (KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 

2005. 

1.3.2.5 Untuk mengetahui hubungan antara penyakit infeksi dengan keadaan 

kurang energi kronis (KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara 

tahun 2005. 

1.3.2.6 Untuk mengetahui hubungan antara beban kerja dengan keadaan kurang 

energi kronis (KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 

2005? 

1.3.2.7 Untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan ibu hamil tentang gizi 

dan kesehatan ibu hamil dengan keadaan kurang energi kronis (KEK) 

pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005? 
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1.3.2.8 Untuk mengetahui hubungan antara pendapatan keluarga dengan 

keadaan kurang energi kronis (KEK) pada ibu hamil di Kabupaten 

Banjarnegara tahun 2005? 

1.3.2.9 Untuk mengetahui hubungan antara pantangan terhadap makanan pada 

ibu hamil dengan keadaan kurang energi kronis (KEK) pada ibu hamil 

di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005? 

 

1.4. Definisi Operasional 

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 1 

Definisi Operasional 

No Variabel 
Penelitian 

Definisi Operasional Ukuran Skala 

1 2 3 4 5 
1 Status Gizi Ibu 

Hamil 
Status gizi ibu hamil 
penderita KEK yang 
diukur berdasarkan 
Lingkar Lengan Atas 
(LILA) dengan nilai 
ambang batas 23,5 cm 
* diukur secara 

antropometri 

(1) KEK 
(2) Tidak KEK 

Nominal 

2 Jumlah 
Konsumsi 
Energi 

Jumlah Kandungan 
Energi yang 
dikonsumsi selama 1 
hari dalam makanan 
*  diukur dengan recall 

Baik≥100% AKG 
Sedang=80-99% 
AKG 
Kurang=70-80% 
AKG 
Defisit=<70% AKG 

Ordinal 

3 Paritas Berapa kali seorang ibu 
pernah melahirkan 
Bayi 

Baik<3 kali 
Buruk≥ 3 kali 

Nominal 



 

 

7

 

* diukur dengan 
Kuesioner 

4 Jarak Kelahiran Tiap berapa tahun 
seorang ibu melahirkan 
bayi 
* diukur dengan 

kuesioner 

Baik> 2 tahun 
Buruk≤ 2 tahun 

Nominal 

5 Usia Ibu Hamil Usia ibu dalam 
kehamilan yang 
sekarang 
* diukur dengan 

kuesioner 

Tidak Berisiko KEK 
= antara 20-35 tahun 
Berisiko KEK= <20 
& >35 tahun 

Nominal 

6 Penyakit 
Infeksi 

Penyakit yang 
disebabkan oleh virus, 
bakteri dan parasit 
* diukur dengan 

kuesioner 

Ada 
Tidak ada 

Nominal 

7 Beban Kerja Volume pekerjaan yang 
dibebankan kepada ibu 
hamil baik fisik 
maupun mental dan 
tanggung jawab. 
* diukur dengan 

kuesioner 

Ringan =ibu RT 
Sedang= wiraswasta, 
guru dll 
Berat = petani, buruh 
dll 
Sangat Berat = 
pekerja bangunan 
 

Ordinal 

8 Pengetahuan 
Ibu tentang 
kesahatan dan 
Gizi Ibu hamil 

Segala sesuatu yang 
diketahui ibu hamil 
mengenai gizi dan 
kesehatan ibu hamil. 
* diukur dengan 

kuesioner 

Baik>80% 
Cukup=60%-80% 
Kurang<60% 

Ordinal 

9 Pendapatan 
Keluarga 

Semua penghasilan 
atau permintaan dari 
semua anggota 
keluarga yang 
diperoleh baik yang 
berupa upah atau pun 
gaji. 

Tinggi>Rp.850.000,- 
Sedang=Rp.450.000,-
Rp.850.000,- 
Rendah<Rp.450.000,- 
(BPS Nasional, 2004: 
19) 

Ordinal 
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* diukur dengan 
kuesioner 

10 Pantangan 
Makanan 

Sekelompok makanan 
yang tidak boleh 
dimakan/dilarang 
menurut adat dan 
kesehatan. 
* diukur dengan 
kuesioner 

Ada 
Tidak ada 

nominal 

 

1.5. Kegunaan Hasil Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang akan diperoleh 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.5.1 Bagi penulis: 

1.5.1.1 Menambah wawasan ilmu pengetahuan kesehatan masyarakat khususnya 

di bidang kesehatan ibu dan anak 

1.5.1.2 Penulis mampu menerapkan teori yang didapat selama kuliah khususnya 

mata kuliah penilaian status gizi.  

1.5.2 Bagi lembaga pendidikan: 

Menambah bahan untuk kepustakaan dan menambah informasi mengenai 

status gizi ibu hamil. 

1.5.3 Bagi masyarakat: 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi yang 

dapat memberikan motivasi masyarakat untuk dapat lebih berperan dalam bidang 

kesehatan khususnya bidang gizi kesehatan masyarakat. 
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1.5.4 Bagi pemerintah: 

1.5.4.1 Memberi masukan kepada pemerintah daerah untuk mengambil 

kebijaksanaan program-program kegiatan guna meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

1.5.4.2 Memberikan informasi mengenai kesehatan penduduk khususnya status 

gizi ibu hamil. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

2.1. Gizi Ibu Hamil 

2.1.1 Kebutuhan Gizi Ibu hamil 

Kehamilan menyebabkan meningkatnya metabolisme energi, karena itu 

kebutuhan energi dan zat gizi lainnya meningkat selama kehamilan. Peningkatan 

energi dan zat gizi tersebut diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan 

janin, pertambahan besarnya organ kandungan, perubahan komposisi dan 

metabolisme tubuh ibu.  

Pada dasarnya penambahan semua zat gizi dibutuhkan oleh ibu hamil, 

namun yang sering kali menjadi kekurangan adalah energi, protein dan beberapa 

mineral seperti zat besi dan kalsium. 

Menurut Nasution (1988) yang dikutip oleh Zulhaida Lubis, kebutuhan 

energi untuk kehamilan yang normal perlu tambahan kira-kira 80.000 kalori 

selama masa kurang lebih  280 hari. Hal ini berarti perlu tambahan  ekstra 

sebanyak kurang lebih  300 kalori setiap hari selama hamil. 

Kebutuhan energi pada trimester I meningkat secara minimal. Kemudian 

sepanjang trimester II dan III kebutuhan energi terus meningkat sampai akhir 

kehamilan. Energi tambahan selama trimester II diperlukan untuk pemekaran 

jaringan ibu seperti penambahan volume darah, pertumbuhan uterus, dan payu 

dara, serta penumpukan lemak. Selama trimester III energi tambahan digunakan 

untuk pertumbuhan janin dan plasenta (Zulhaida Lubis, 2003: 2). 

10 
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Sama halnya dengan energi, kebutuhan wanita hamil akan protein juga 

meningkat, bahkan mencapai 68 % dari sebelum hamil. Jumlah protein yang harus 

tersedia selama akhir kehamilan diperkirakan sebanyak 925 g yang tertimbun 

dalam jaringan ibu, plasenta serta janin. 

 

2.1.2 Kecukupan  Gizi Ibu Hamil  

Kebutuhan akan energi dan zat-zat gizi bergantung pada berbagai faktor 

seperti umur, gender, berat badan, aktifitas fisik dan lain-lain. (Sunita Almatsier, 

2001: 296). Untuk mengetahui tingkat kecukupan gizi pada seseorang maka 

ditetapkan Angka Kecukupan Gizi Indonesia yang disusun oleh Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia (LIPI), risalah Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VI, 

1998. hlm. 877. Adapun angka kecukupan gizi pada ibu hamil adalah angka 

kecukupan gizi pada wanita tidak hamil dengan sedikit tambahan.   

Tabel 2 

Angka kecukupan gizi pada wanita hamil (wanita  usia 20-45 tahun) 

Zat gizi Wanita Tidak Hamil 
(20-45 thn) 

Wanita 
Hamil 

1 2 3 
Energi (kkal) 
Protein (gr) 
Vitamin A (RE) 
Vitamin D (µg) 
Vitamin E (mg) 
Vitamin K (mg) 
Tiamin (mg)  
Ribovlafin (mg) 
Niasin (mg) 
Vitamin B12 (mg) 
Asam folat (mg) 
Piridoksin (mg) 
Vitamin C (mg) 

2200 
48 
500 
5 
8 
65 
1 

1,2 
9 

1,0 
150 
1,6 
60 

+285 
12 
200 
10 
10 
65 

 +0,2 
+0,2 
+0,1 
+0,3 
150 
2,2 
10 
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Kalsium (mg) 
Fosfor (mg) 
Besi (mg) 
Seng (mg) 
Iodium (µg) 
Selenium (µg) 

500 
450 
26 
15 
150 
55 

400 
200 
20 
5 
25 
15 

Sumber : Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi, LIPI, 1998. 

Kebutuhan akan zat-zat gizi akan terpenuhi apabila ibu mengkonsumsi 

makanan yang beraneka ragam. Dengan mengkonsumsi makanan yang beraneka 

ragam terebut, kekurangan zat gizi pada jenis makanan yang satu dapat dilengkapi 

oleh zat gizi dari makanan lainnya. Makanan yang beraneka ragam memberikan 

manfaat yang besar terhadap kesehatan ibu hamil karena makin beragam yang 

dikonsumsi makin baik mutu makanannya. 

 

2.1.3 Bahaya kekurangan gizi 

Masa hamil adalah masa dimana seorang wanita memerlukan berbagai 

unsur gizi yang jauh lebih banyak dari pada yang diperlukan dalam keadaan biasa. 

Disamping untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya sendiri, berbagai zat gizi itu 

juga diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin yang ada dalam 

kandungan (Sjahmien Moehji, 2003: 15). Apabila kebutuhan gizi itu tidak 

dipenuhi maka akan terjadi berbagai gangguan baik pada ibunya sendiri maupun 

pada janinnya. 

1.) Pada ibu 

Pada setiap tahap kehamilan, seorang ibu hamil membutuhkan makanan 

dengan kandungan zat-zat gizi yang berbeda dan disesuaikan dengan kondisi 

tubuh dan perkembangan janin. Tambahan makanan untuk ibu hamil dapat 
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diberikan dengan cara meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas makanan ibu 

hamil sehari-hari, bisa juga dengan memberikan tambahan formula khusus untuk 

ibu hamil. Apabila makanan selama hamil tidak tercukupi maka dapat 

mengakibatkan kekurangan gizi sehingga ibu hamil mengalami gangguan. Gizi 

kurang pada ibu hamil dapat menyebabkan risiko dan komplikasi pada ibu hamil, 

antara lain anemia, berat badan tidak bertambah secara normal dan terkena 

infeksi. Pada saat persalinan gizi kurang dapat mengakibatkan persalinan sulit dan 

lama, persalinan sebelum waktunya (premature), perdarahan setelah persalinan, 

serta operasi persalinan. 

2.) Pada anak 

Untuk pertumbuhan janin yang baik diperlukan zat-zat makanan yang 

adekuat, dimanan peranan plasenta besar artinya dalam transfer zat-zat makanan 

tersebut. Suplai zat-zat makanan kejanin yang sedang tumbuh tergantung pada 

jumlah darah ibu yang mengalir melalui plasenta dan zat-zat makanan yang 

diangkutnya. Gangguan suplai makanan dari ibu mempengaruhi proses 

pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan keguguran (abortus), bayi lahir mati 

(kematian neonatal), cacat bawaan, lahir dengan berat badan lahir rendah (BBLR). 

 

2.1.4 Kurang Energi Kronis (KEK) Pada Ibu Hamil 

Menurut Depkes RI (1995) dalam Program Perbaikan Gizi Makro 

menyatakan bahwa Kurang Energi Kronis merupakan keadaan dimana ibu 

menderita kekurangan makanan yang berlangsung menahun (kronis) yang 

mengakibatkan timbulnya gangguan kesehatan pada ibu. 
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KEK dapat terjadi pada wanita usia subur (WUS) dan pada ibu hamil 

(bumil). Pada ibu hamil lingkar lengan atas digunakan untuk memprediksi 

kemungkinan bayi yang dilahirkan memiliki berat badan lahir rendah. Ibu hamil 

diketahui menderita KEK dilihat dari pengukuran LILA, adapun ambang batas 

LILA WUS (ibu hamil) dengan risiko KEK di Indonesia adalah 23,5 cm. Apabila 

ukuran LILA kurang dari 23,5 cm atau dibagian merah pita LILA, artinya wanita 

tersebut mempunyai risiko KEK dan diperkirakan akan melahirkan berat bayi 

lahir rendah (BBLR). BBLR mempunyai risiko kematian, gizi kurang, gangguan 

pertumbuhan dan gangguan perkembangan anak. 

Lingkar lengan atas merupakan indikator status gizi yang digunakan 

terutama untuk mendeteksi kurang energi protein pada anak-anak dan merupakan 

alat yang baik untuk mendeteksi wanita usia subur dan ibu hamil dengan risiko 

melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Hal ini sesuai dengan Depkes 

RI (1994) yang dikutip oleh I Dewa Nyoman Supariasa, bahwa pengukuran LILA 

pada kelompok wanita usia subur (WUS) adalah salah satu cara deteksi dini yang 

mudah dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat awam, untuk mengetahui 

kelompok berisiko kekurangan energi kronis (KEK). 

Pengukuran LILA tidak dapat digunakan untuk memantau perubahan status 

gizi dalam jangka pendek. Pengukuran LILA digunakan karena pengukurannya 

sangat mudah dan cepat. Hasil pengukuran LILA ada dua kemungkinan yaitu 

kurang dari 23,5 cm dan diatas atau sama dengan 23,5 cm. Apabila hasil 

pengukuran < 23,5 cm berarti risiko KEK dan ≥ 23,5 cm berarti tidak berisiko 

KEK. 

 



 

 

15

 

2.2. Pengukuran Status Gizi 

Penilaian status gizi dapat dilakukan secara langsung dan tidak langsung. 

Penilaian secara tidak langsung ada dua yaitu survei konsumsi makanan dan 

statistik vital.  Penilaian status gizi secara langsung ada empat penilaian yaitu 

antropometri, klinis,  biokimia dan biofisik. 

Untuk mengetahui status gizi ibu hamil digunakan pengukuran secara 

langsung dengan menggunakan penilaian antropometri yaitu: 

2.2.1. Tinggi Badan  

Pada Ibu hamil Pengukuran status gizi dengan tinggi badan tidak dapat 

dilakukan karena biasanya tinggi badan pada wanita hamil sudah tidak dapat 

bertambah lagi. Tinggi badan pada wanita hamil dapat digunakan sebagai 

pengukur status gizi sebelum terjadi kehamilan. Tinggi badan ibu hamil minimal 

145 cm yang dapat dijadikan sebagai salah satu syarat status gizi ibu hamil yang 

baik. 

2.2.2. Berat Badan 

Metode pemantauan status gizi yang umum dipakai ialah mencatat 

pertambahan berat badan secara teratur selama kehamilan dan 

membandingkannya dengan berat badan saat sebelum hamil, bila informasi 

tersebut tersedia. 

Status gizi ibu hamil yang baik selama proses kehamilan, harus mengalami 

kenaikan berat badan sebanyak 10-12 kg. Yaitu pada trimester pertama 

kenaikanya kurang dari 1 kg, sedangkan pada trimester kedua  kurang lebih 3 kg, 

dan pada trimester ketiga kurang lebih mencapai 6 kg.  
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Kenaikan berat badan ibu hamil tergantung pada keadaan sosial ekonomi 

keluarga, dalam hal ini tingkat kecukupan makanan pada ibu hamil (Solihin 

Pudjiadi, 2001). Karena makanan merupakan sumber gizi yang utama yang 

dibutuhkan oleh tubuh (Ibu Hamil). 

Tabel 3 

Kenaikan kumulatif (kg) pada akhir tiap trimester 

KETERANGAN TRIMEST I 
(KG) 

TRIMESTER II 
(KG) 

TRIMESTERIII 
(KG) 

1 2 3 4 
Bagian janin 

1. janin 
2. plasenta 
3. cairan amnion 
jumlah 

 
Tak berarti 
Tak berarti 
Tak berarti 
 

 
1 

0,3 
0,4 
1,7 

 
3,4 
0,6 
1 
5 

Bagian ibu 
1. besar uterus 
2. besar payudara 
3. volume darah 
4. cairan 

ekstraselular 
jumlah 

 
0,3 

        0,1 
0,3 

 
 
        0,7 

 
0,8 
0,3 
1,3 
0 
 

2,4 

 
1 

0,5 
1,5 
1,5 

 
4,5 

Jumlah kenaikan total 0,7 4,1 9,5 
Sumber :  Ebrahim G.J,1983 yang dikutip oleh Soetjiningsih 

 

2.2.3. Lingkar Lengan Atas 

Pengukuran lingkar lengan atas adalah suatu cara untuk mengetahui risiko 

KEK wanita usia subur (I Dewa Nyoman Supariasa, 2002: 48). Wanita usia subur 

adalah wanita dengan usia 15 sampai dengan 45 tahun yang meliputi remaja, ibu 

hamil, ibu menyusui dan pasangan usia subur (PUS). Ambang batas Lingkar 

Lengan Atas (LILA) pada WUS dengan risiko KEK adalah 23,5 cm , yang diukur 

dengan mengunakan pita ukur. Apabila LILA kurang dari 23,5 cm artinya wanita 
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tersebut mempunyai risiko KEK dan sebaliknya apabila LILA lebih dari 23,5 cm 

berarti wanita itu tidak berisiko dan dianjurkan untuk tetap mempertahankan 

keadaan tersebut.  

2.2.4. Usia Ibu 

Ibu hamil dengan usia antara 20-35 tahun akan lebih siap baik secara 

jasmani maupun rohaninya untuk terjadinya kehamilan. Karena pada usia tersebut 

keadaan gizi seorang ibu lebih baik bila dibandingkan pada usia kurang dari 20 

tahun dan lebih dari 35 tahun.  

2.2.5. Paritas 

Ibu dengan paritas yang terlalu sering ( lebih dari 3 kali) akan mempunyai 

status gizi kurang karena cadangan gizi dalam tubuh ibu sudah terkuras. Untuk 

paritas yang paling baik adalah 2 kali. 

2.2.6. Jarak Kelahiran 

Jarak kelahiran yang terlalu dekat (kurang dari 2 tahun) pada ibu hamil 

menyebabkan status gizi ibu hamil kurang karena tubuh ibu tidak diberi 

kesempatan untuk pemulihan keadaan gizi. Dengan demikian sebaiknya ibu hamil 

mempunyai jarak kehamilan lebih dari 2 tahun. 

2.2.7. Riwayat Kehamilan dan Persalinan sebelumnya 

Bila ibu hamil pernah mengalami kehamilan dan persalinan yang 

bermasalah sebelumnya, maka ibu perlu diperhatikan. Karena staus gizi ibu hamil 

akan terpengaruh oleh hal tersebut. 
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2.3. Faktor-faktor Yang Berhubungan dengan keadaan KEK pada Ibu 

Hamil 

Makanan pada ibu hamil sangat penting, karena makanan merupakan 

sumber gizi yang dibutuhkan ibu hamil untuk perkembangan janin dan tubuhnya 

sendiri. Namun makanan yang dimakan oleh seorang ibu bukan satu-satunya 

faktor yang mempengaruhi status gizi ibu hamil. 

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi status gizi ibu hamil 

diantaranya adalah jumlah energi yang dikonsumsi, paritas, jarak kelahiran, usia 

ibu, adanya penyakit infeksi, konsumsi tablet besi, beban kerja, pengetahuan ibu 

hamil tentang gizi dan kesehatan, pendapatan keluarga dan pantangan makan 

(Soetjiningsih, 1995: 103). 

2.3.1. Jumlah Energi Yang Dikonsumsi 

Kebutuhan makanan bagi ibu hamil lebih banyak dari pada kebutuhan untuk 

wanita tidak hamil. Adapun kebutuhan makanan tersebut adalah 

Tabel 4 

Kebutuhan Makanan Ibu Hamil Per Hari 

Nama Bahan Berat (gram) Ukuran Rumah Tangga 
1 2 3 

Beras 
Daging 
Tempe 
Sayuran 
Buah 
Susu 
Gula  
Minyak 
Selingan 

300 
75 
75 
300 
200 
200 
10 
25 
2X 

4 gelas nasi 
3 potong sedang 
3 potong kecil 
3 gelas 
2 potong 
1 gelas 
1 sendok makan 
5 sendok makan 

Nilai gizi 
Kalori   : 2500                                Lemak: 82 
Protein : 85                                    H.A     : 414 

Sumber: makanan ibu hamil 
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1) Ketersediaan makanan 

Upaya mencapai status gizi masyarakat yang baik atau optimal dimulai 

dengan penyediaan pangan yang cukup. Penyediaan pangan yang cukup diperoleh  

melalui produksi pangan dalam negeri yaitu upaya pertanian dalam menghasilkan 

bahan makanan pokok, lauk-pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan (Sunita 

Almatsier, 2003: 13).  

2) Pendidikan 

Pemilihan makanan dan kebiasaan diet dipengaruhi oleh pengetahuan, 

sikap terhadap makanan dan praktek-praktek pengetahuan tentang nutrisi 

melandasi pemilihan makanan. Pendidikan formal dari ibu rumah tangga sering 

kali mempunyai asosiasi  yang positif dengan pengembangan pola-pola konsumsi  

makanan dalam keluarga. Beberapa studi menunjukkan bahwa jika tingkat 

pendidikan dari ibu meningkat maka pengetahuan nutrisi dan praktik nutrisi 

bertambah baik. Usaha-usaha untuk memilih makanan yang bernilai nutrisi makin 

meningkat, ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai pengetahuan nutrisi akan 

memilih makanan yang lebih bergizi dari pada yang kurang bergizi. (Mulyono 

Joyomartono, 2004: 98) 

3) Status wanita 

Pada masyarakat tradisional, wanita mempunyai status yang lebih rendah 

dibandingkan laki-laki, sehingga kurang energi protein (KEP) pada wanita lebih 

tinggi dengan akibat tingginya angka kematian bayi. (Soetjiningsih, 1995: 96) 
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4) Struktur keluarga 

Dalam hal pangan ada sementara budaya yang memprioritasakan anggota 

keluarga tertentu untuk mengkonsumsi hidangan keluarga yang telah disiapkan 

yaitu umumnya kepala keluarga. Anggota keluarga lainnya menempati urutan 

prioritas terbawah adalah ibu-ibu rumah tangga (Suhardjo, 2003: 9). Pada hal ibu-

ibu rumah tangga yang dalam keadaan hamil merupakan salah satu kelompok 

yang tergolong rawan gizi. 

2.3.2. Konsumsi Kafein (Merokok, Minuman Beralkohol) 

Kafein adalah zat kimia yang berasal dari tanaman yang dapat menstimulasi 

otak dan system syaraf. Kafein bukan merupakan salah satu  zat gizi yang 

dibutuhkan oleh tubuh, karena efek yang ditimbulakan kafein lebih banyak yang 

negative dari pada positifnya salah satunya adalah gangguan pencernaan (kafein 

dan wanita, 2004). Dengan adanya gangguan pencernaan  makanan  maka akan 

menghambat penyerapan zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh dan janin. 

2.3.3. Paritas  

Paritas adalah berapa kali seorang ibu telah melahirkan. Dalam hal ini ibu 

dikatakan terlalu banyak melahirkan adalah lebih dari 3 kali. Manfaat riwayat 

obstetrik ialah membantu menentukan besaran kebutuhan akan zat gizi karena 

terlalu sering hamil dapat menguras cadangan zat gizi tubuh (Arisman, 2004: 8). 

2.3.4. Jarak Kelahiran 

Jarak kelahiran adalah tiap berapa tahun seorang ibu melahirkan. Ibu 

dikatakan terlalu sering melahirkan bila jaraknya kurang dari 2 tahun. Penelitian 

menunjukkan bahwa apabila keluarga dapat mengatur jarak antara kelahiran 
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anaknya lebih dari 2 tahun maka anak akan memiliki probabilitas hidup lebih 

tinggi dan kondisi anaknya lebih sehat dibanding anak dengan jarak kelahiran 

dibawah dua tahun. (Siswanto Aguswilopo, 2004: 5) 

Jarak melahirkan yang terlalu dekat akan menyebabkan kualitas janin/anak 

yang rendah dan juga akan merugikan kesehatan ibu. Ibu tidak memperoleh  

kesempatan untuk memperbaiki tubuhnya sendiri (ibu memerlukan energi yang 

cukup untuk memulihkan keadaan setelah melahirkan anaknya). Dengan 

mengandung kembali maka akan menimbulkan masalah gizi bagi ibu dan 

janin/bayi berikut yang dikandung. (Yayuk Farida Baliwati, 2004: 3). 

Melalui program Keluarga Berencana (KB) pengaturan jarak dan 

membatasi jumlah kelahiran dapat dilakukan secara strategis untuk mewujudkan 

keinginan wanita tentang jarak kelahiran yang diinginkan yang dapat bermanfaat, 

kepada dirinya sendiri, anak dan keluarganya. Pengaturan kelahiran melalui 

program KB  berdampak signifikan  terhadap peningkatan  kelangsungan hidup 

ibu, bayi dan balita (Siswanto Aguswilopo, 2004). 

2.3.5. Usia Ibu Hamil 

Melahirkan anak pada usia ibu yang muda atau terlalu tua mengakibatkan 

kualitas janin/anak yang rendah dan juga akan merugikan kesehatan ibu.  (Yayuk 

Farida Baliwati, 2004: 3). Karena pada ibu yang terlalu muda (kurang dari 20 

tahun) dapat terjadi kompetisi makanan antara janin dan ibunya sendiri yang 

masih dalam masa pertumbuhan dan adanya perubahan hormonal yang terjadi 

selama kehamilan (Soetjiningsih, 1995: 96). Sehingga usia yang paling baik 
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adalah lebih dari 20 tahun dan kurang dari 35 tahun. Dengan demikian diharapkan 

status gizi ibu hamil akan lebih baik. 

2.3.6. Penyakit Infeksi/Status Kesehatan 

Penyakit infeksi dapat bertindak sebagai pemula terjadinya kurang gizi 

sebagai akibat menurunya nafsu makan, adanya gangguan penyerapan dalam 

saluran pencernaan atau peningkatan kebutuhan zat gizi oleh adanya penyakit. 

Kaitan penyakit infeksi dengan keadaan gizi kurang merupakan hubungan timbal 

balik, yaitu hubungan sebab akibat. Penyakit infeksi dapat memperburuk keadaan 

gizi dan keadaan gizi yang jelek dapat mempermudah infeksi. Penyakit yang 

umumnya terkait dengan masalah gizi antara lain diare, tuberculosis, campak dan 

batuk rejan (I Dewa Nyoman Supariasa, 2002: 187). 

Hampir semua penyakit infeksi yang berat yang diderita pada waktu hamil 

dapat mengakibatkan keguguran, lahir mati, atau Berat Badan Lahir Rendah 

(Soetjiningsih, 1995: 131).  

2.3.7. Beban Kerja/Aktivitas 

Pada orang dewasa zat-zat gizi digunakan untuk aktifitas / kerja (Leane 

Suniar, 2002: 14). Kebutuhan energi untuk kegiatan ringan, sedang, berat dan 

sangat berat berbeda, makin berat kegiatan/pekerjaan yang dilakukan makin 

banyak juga energi yang dibutuhkan. Perhitungan rata-rata orang bekerja sehari 

adalah 8 jam (Depkes RI, 1991: 159). Untuk kegiatan ringan misalnya ibu rumah 

tangga yang melakukan pekerjaannya dengan bantuan alat mekanik, untuk 

kegiatan sedang misalnya kebanyakan pekerjaan pada industri ringan (meperbaiki 

jam, menggambar, dan melukis), untuk kegiatan berat misalnya menyikat lantai, 
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memukul karpet, kerja dipertanian dan untuk kegiatan sangat berat misalnya 

pekerja bangunan (Arisman, 2004: 164). 

Namun pada seorang ibu hamil kebutuhan zat gizi berbeda  karena zat-zat 

gizi yang dikonsumsi  selain untuk aktivitas / kerja zat-zat gizi juga digunakan 

untuk perkembangan janin yang ada dikandungan ibu hamil tersebut. Kebutuhan 

energi rata-rata pada saat hamil dapat ditentukan sebesar 203 sampai 263 kkal / 

hari, yang mengasumsikan pertambahan berat badan 10-12 kg  dan tidak ada 

perubahan tingkat kegiatan (Arisman, 2004: 168).  

2.3.8. Pelayanan Kesehatan (Perawatan Ante Natal) 

Untuk memantau status gizi ibu hamil, seorang ibu harus melakukan 

kunjungan ketenaga kesehatan. Karena pemeriksaan  kenaikan berat badan  perlu 

dilakukan denagn teliti, jangan sampai wanita hamil menjadi terlalu gemuk  untuk 

menghindarkan kesulitan waktu melahirkan kelak. Dan bahkan jangan sampai  

terlalu kurus  karena dapat membahayakan keselamatan dirinya  dan janin yang 

dikandungnya.( Sjahmien Moehji, 2003: 23) 

Adapun pemeriksaan  sedikitnya dilakukan  4 kali yaitu: 

1) Pada trimester I dilakukan 1 kali 

2) Pada trimester II dilakukan 1 kali 

3) Pada trimester III dilakukan 2 kali 

2.3.9. Absorsi Makanan  

Selama kehamilan, terjadi perubahan hormonal, yang berpengaruh pada 

alat cerna makanan pada ibu hamil bekerja lebih lambat. Sehingga ibu hamil 

mudah menderita kembung sebagai imbasnya.  
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2.3.10. Konsumsi Tablet Besi (Fe) 

Kenaikan volume darah selama kehamilan akan meningkatkan kebutuhan 

Fe atau zat besi. Jumlah Fe yang diperlukan ibu untuk mencegah anemia akibat 

meningkatnya volume darah adalah 500 mg. Selama kehamilan, seorang ibu hamil 

menyimpan zat besi kurang dari 1.000 mg. Berdasarkan Widyakarya Nasional 

Pangan dan Gizi tahun 1998, seorang ibu hamil perlu tambahan zat gizi rata-rata 

20 mg per hari. Sedangkan kebutuhan  sebelum hamil atau pada kondisi normal 

rata-rata 26 mg per hari (umur 20-45 tahun) (Zulhaida Lubis, 2003). Dengan 

demikian pada ibu hamil di Indonesia diharuskan konsumsi  tablet tambah darah 

sedikitnya 90 tablet selama kehamilan tersebut. 

Wanita hamil cenderung terkena anemia pada tiga bulan terakhir  

kehamilannya karena pada masa ini, janin menimbun  cadangan zat besi untuk 

dirinya sendiri  sebagai persediaan bulan pertama sesudah lahir. 

Adapun cara memberikan tablet tambah darah: 

1. Tablet tambah darah diberikan pada ibu hamil 6 bulan keatas. 

2. Jumlah tablet tambah darah yang diberikan adalah satu tablet setiap hari 

sampai ibu melahirkan. Jadi setiap hari selama 3 bulan, ibu diwajibkan 

menelan satu tablet sesudah makan ditambah 1 tablet vitamin C. (Dainur, 

1995:34) 

2.3.11. Pengetahuan Ibu Tentang Gizi Dan Kesehatan 

Bagian penting dari pengelolaan gizi adalah pengetahuan, kurangnya daya 

beli merupakan suatu kendala, tetapi defisiensi akan banyak berkurang bila orang 
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mengetahui bagaimana menggunakan daya beli yang ada. Menurut Sediaoetama  

tingkat pengetahuan akan mempengaruhi seseorang dalam memilih  makanan. 

Untuk masyarakat yang berpendidikan dan cukup pengetahuan tentang gizi, 

pertimbangan fisiologis lebih menonjol dibandingkan dengan kebutuhan  

kepuasan psikis. Tetapi umumnya akan terjadi kompromi antara keduanya, 

sehingga akan menyediakan makanan yang lezat dan bergizi seimbang. Tinggi 

rendahnya pengetahuan ibu merupakan faktor penting, karena mempengaruhi 

kemampuan ibu dalam menggelola sumber daya yang ada untuk mendapatkan 

bahan makanan. 

Pemilihan makanan dan kebiasaan diet dipengaruhi oleh pengetahuan, sikap 

terhadap makanan dan praktek-praktek pengetahuan tentang nutrisi melandasi 

pemilihan makanan. Pendidikan formal dari ibu rumah tangga sering kali 

mempunyai asosiasi yang positif dengan pengembangan pola-pola konsumsi  

makanan dalam keluarga. Beberapa studi menunjukkan bahwa jika tingkat 

pendidikan dari ibu meningkat maka pengetahuan nutrisi dan praktik nutrisi 

bertambah baik. Usaha-usaha untuk memilih makanan yang bernilai nutrisi makin 

meningkat, ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai pengetahuan nutrisi akan 

memilih makanan yang lebih bergizi dari pada yang kurang bergizi. (Mulyono 

Joyomartono, 2004: 98) 

2.3.12. Status Gizi Sebelum Hamil 

Untuk mencegah risiko KEK pada ibu hamil sebelum hamil wanita usia 

subur (WUS) sudah harus mempunyai gizi yang baik, misalnya dengan LLA tidak 
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kurang dari 23.5 cm. apabila LLA ibu sebelum hamil kuarang dari 23.5 cm 

sebaiknya kehamilan ditunda sehingga tidak berisiko melahirkan BBLR. 

Pemantauan kesehatan dan status gizi pada wanita usia subur merupakan 

pendekatan yang potensial dalam kaitanya dengan upaya peningkatan kesehatan 

ibu dan anak. Kondisi WUS yang sehat dan berstatus gizi baik akan menghasilkan 

bayi dengan kualitas yang baik dan akan mempunyai risiko yang kecil terhadap 

timbulnya penyakit selama kehamilan dan melahirkan. Adapun cara melihat status 

gizi WUS yang baik dengan melihat Indek Massa Tubuh-nya 

 

Adapun rumus untuk menentukan IMT adalah  

IMT=    Berat badan (kg)   …………………………… Rumus 1 
 (Tinggi badan )2(m) 

 

Tabel. 5 

Kategori ambang batas  IMT untuk indonesia 

 kategori IMT 
1 2 3 

Kurang berat badan tingkat berat <17,0 Kurus 
Kekurangan tinggi badan tingkat ringan 17,0-18,5 

Normal  > 18,5-25,0 
Kelebihan berat badan tingkat ringan > 25,0-27,0 Gemuk 
Kelebihan berat badan tingkat berat  >27,0 

Sumber: I Dewa Nyoman Supariasa, 2001: 61 

2.3.13. Pendapatan Keluarga 

Masyarakat makin lama makin tumbuh dan kompleks. Sedikit sekali 

diantara kita yang menanam makan kita sendiri. Banyak makanan yang harus 

dibeli dari pasar. Apakah kita mampu membeli atau tidak, tergantung kepada 
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apakah kita memiliki uang atau tidak. Daya untuk membeli makanan tergantung 

kepada penghasilan kita. Perilaku konsumsi makan merupakan refleksi dari 

interaksi antara faktor ekonomi dengan faktor sosial budaya. Faktor ekonomi 

berhubungan dengan tingkat pendapatan dan melahirkan daya beli seseorang atau 

sekelompok orang apabila tingkat pendapatan tersebut seimbang dengan jumlah 

anggota keluarga yang menjadi bebannya. Besarnya suatu keluarga serta 

komposisi dari suatu keluarga dan tingkat pendapatan keluarga berasosiasi dengan 

kualitas dan kuantias diet yang berlaku didalam keluarga itu (Mulyono 

Joyomartono, 2004: 98) 

2.3.14. Pantangan Terhadap Makanan 

Sehubungan dengan pangan yang biasanya dipandang pantas untuk 

dimakan, dijumpai banyak pola pantangan, tahayul dan larangan pada beragam 

kebudayaan dan daerah yang berlainan. Suatu pantangan yang berdasarkan agama 

(islam) disebut haram hukumnya dan individu yang melanggar pantangan tersebut 

berdosa. Hal ini disebabkan karena makanan dan minuman yang dipantang 

menggangu kesehatan dan jasmani atau rohani bagi pemakannya atau 

peminumnya. Sedangkan pantangan atau larangan yang berdasarkan kepercayaan 

umumnya mengandung perlambang atau nasihat-nasihat yang dianggap baik dan 

tidak baik yang lambat-laun menjadi kebiasaan (adat), terlebih dalam suatu 

masyarakat yang masih sederhana. Tiga kelompok masyarakat yang biasanya 

mempunyai pantangan makan yaitu anak kecil, ibu hamil dan ibu menyusui. 

(Yayuk Farida Baliwati, 2004: 72). 



 

 

28

 

Sejak dahulu kala makanan wanita hamil telah dianggap sangat penting, 

sebab orang percaya bahwa makanan yang benar akan memberi dapak yang baik 

bagi janin. Sehingga masyarakat membuat berbagai aturan makanan yang boleh 

dimakan oleh ibu hamil dan makanan yang ditabukan, yang mana hal tersebut 

ternyata sama sekali tidak benar dilihat dari segi kesehatan ( Soetjiningsih, 1995: 

95) 
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2.4. Kerangka Teori 
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2.5. Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah 

2.2.1 Mayor 

Ada faktor-faktor yang berhubungan dengan keadaan kurang energi 

kronis (KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. 

2.2.2 Minor 

2.2.2.1 Ada hubungan antara jumlah konsumsi energi dengan keadaan kurang 

energi kronis (KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 

2005. 

2.2.2.2 Ada hubungan antara paritas dengan keadaan kurang energi kronis 

(KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. 

2.2.2.3 Ada hubungan antara jumlah anak dengan keadaan kurang energi 

kronis (KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. 

2.2.2.4 Ada hubungan antara usia ibu dengan keadaan kurang energi kronis 

(KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. 

2.2.2.5 Ada hubungan antara penyakit infeksi dengan keadaan kurang energi 

kronis (KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. 

2.2.2.6 Ada hubungan antar beban kerja dengan keadaan kurang energi kronis 

(KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. 

2.2.2.7 Ada hubungan antara pengetahuan ibu hamil tentang gizi ibu hamil 

dengan keadaan kurang energi kronis (KEK) pada ibu hamil di 

Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. 
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2.2.2.8 Ada hubungan antara pendapatan dengan keadaan kurang energi kronis 

(KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. 

2.2.2.9 Ada hubungan antara pantangan makan ibu hamil dengan keadaan 

kurang energi kronis (KEK) pada ibu hamil di Kabupaten 

Banjarnegara tahun 2005. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Kerangka Konsep 

Kerangka konsep dari penelitian yang berjudul: “Faktor-Faktor yang 

berhubungan dengan Keadaan Kurang Energi Kronis (KEK) Pada Ibu Hamil di 

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005, digambarkan sebagai berikut: 

Variabel Bebas     Variabel Terikat 
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3.2 Populasi Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan individu yang menjadi acuan hasil-hasil 

penelitian akan berlaku (Stanley Lemeshow, 1997: 63). Populasi dalam penelitian 

ini adalah seluruh ibu hamil yang ada di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. 

adapun jumlah ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005 sebanyak 4.802 

ibu. 

 

3.3 Sampel penelitian  

Sampel adalah sebagiaan dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi (Sugiyono, 2003: 56). Adapun teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah dengan pengambilan sampel klaster yaitu setiap perencanaan 

pengambilan sampel yang menggunakan suatu rangka yang terdiri dari klaster-

klaster unit pencacahan ( Stanley lemeshow, 1997: 107) hal ini dilakukan untuk 

memperoleh puskesmas sebagai sampel. Selain itu digunakan juga purposive 

sampling yaitu pengambilan sampel yang didasarkan pada suatu pertimbangan 

tertentu yang dibuat oleh peneliti (Soekidjo Notoatmodjo, 2002: 88).  

Adapun sampel yang diambil adalah didasarkan pada 2 kriteria yaitu: 

1. Kriteria Inklusi 

Yaitu karakteristik umum subyek penelitian pada populasi target dan 

populasi terjangkau (Sudigdo Sastroasmoro, 1995: 22). Yang menjadi kriteria 

Inklusi adalah 
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1) Ibu hamil yang dalam periode trimester II akhir dan trimester III. 

Pada akhir triester II dan trimester III kebutuhan energi terus meningkat 

sampai akhir kehamilan. 

2) Ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan. 

Data penelitian yang diambil dari tenaga kesehatan. 

2. Kriteria Eksklusi 

Yaitu sebagian subyek yang memenuhi kriteria inklusi harus dikeluarkan 

karena berbagai sebab (Sudigdo Sastroasmoro, 1995: 22). Yang menjadi kriteria 

eksklusi adalah 

1) Ibu hamil yang menolak di teliti 

2) Ibu hamil yang pada saat pengambilan data tidak ada di tempat atau tidak 

ada dilokasi penelitian. 

Untuk perhitungan besar sampel menggunakan rumus : 

2

2

d
Qn ΡΖ

=
α   ……………………………..Rumus 2 

Keterangan: 

 =n besar sampel 

 =Ζ 2α tingkat kepercayaan (95 % = 1,960) 

 =Ρ proporsi ( 0,05 ) 

 Q = (1-P) 

 d = ketepatan absolut  (10 %=0,10) 

 (Sudigdo Sastroasmoro, 1995: 197) 

Dari rumus tersebut diperoleh besar sampel minimal sebanyak 97 sampel.  
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3.4 Variabel Penelitian 

Variabel penelitian merupakan obyek penelitian atau apa yang menjadi 

perhatian dalam suatu penelitian. Adapun variabelnya adalah :   

3.3.1 Variabel  Bebas 

Variabel bebas yaitu variabel yang menjadi sebab timbulnya atau 

berubahnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor- 

faktor yang berhubungan dengan kurang energi kronis (KEK) pada ibu hamil. 

Yaitu  

1. Jumlah Energi Yang Dikonsumsi 

2. Paritas 

3. Jarak Kelahiran 

4. Usia Ibu Hamil 

5. Adanya Penyakit Infeksi 

6. Beban Kerja 

7. Pengetahuan Ibu Tentang Gizi Dan Kesehatan Ibu Hamil 

8. Pendapatan Keluarga 

9. Pantangan Terhadap Makanan. 

3.3.2 Variabel Terikat  

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat adanya variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah status 

gizi ibu hamil 
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3.5 Rancangan Penelitian 

Rancangan penelitian adalah rencana penelitian yang disusun 

sedemikian rupa sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban terhadap 

pertanyaan penelitiannya (Sudigdo Sastroasmoro, 1995: 52). Penelitian ini 

merupakan penelitian survey analitik dengan pendekatan cross sectional untuk 

menentukan faktor-faktor yang berhubungan dengan keadaan kurang energi 

kronis (KEK) pada ibu hamil, dimana data yang menyangkut variabel dependen 

dan variabel independent akan dikumpulkan dalam waktu yang bersamaan dan 

secara langsung. 

 

3.6 Teknik Pengambilan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan maka metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah: 

3.6.1 Metode pengamatan ( Observasi) 

Pengamatan adalah suatau hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh 

perhatian untuk menyadari adanya rangsangan. Dalam penelitian ini observasi 

yang dilakukan adalah dengan cara dokumentasi yaitu dengan mencatat data 

umum ibu hamil yang dibutuhkan dalam hal ini data umum ibu hamil (Nama, 

alamat, dll) diperoleh dipuskesmas. 

3.6.2 Metode Angket (Kuesioner) 

Angket adalah suatu cara pengumpulan data atau suatu penelitian 

mengenai suatu masalah yang umumnya banyak menyangkut kepentingan umum 

(orang banyak). Metode ini digunakan untuk mengetahui data primer, data primer 
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yang dimaksud adalah data mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan 

keadaan kurang energi kronis pada ibu hamil, data diperoleh dari Kuesioner dan 

recall 2 X 24 jam. 

3.6.3 Metode Pengukuran  

Pengukuran merupakan suatu metode pengambilan data dengan 

pengukuran secara langsung parameter-parameter yang diinginkan. Dalam 

penelitian ini pengukuran yang dilakukan adalah pengukuran Lingkar Lengan 

Atas (LILA) pada ibu hamil. 

 

3.7 Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

3.7.1 Memilih masalah 

3.7.2 Merumuskan dan mengadakan pembahasan masalah, kemudian 

mengadakan studi pendahuluan (observasi) untuk menghimpun informasi 

dan teori sebagai dasar penyusunan kerangka konsep penelitian. 

3.7.3 Membuat asumsi atau tanggapan yang menjadi dasar perumusan hipotesis 

penelitian 

3.7.4 Merumuskan hipotesis penelitian 

3.7.5 Menentukan populasi dan sampel 

3.7.6 Menentukan teknik pengupulan data 

3.7.7 Menyusun kuesioner penelitian  
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3.7.8 Uji coba kuesioner sehingga valid dan dapat digunakan dalam penelitian. 

3.7.9 Pelaksanaan penelitian dengan pengukuran lingkar lengan atas dan 

pengisian kuesioner oleh ibu hamil serta recall 2 X 24 jam. 

 

3.8 Instrumen Penelitian 

3.8.1 Pita ukur yang terbuat dari fiberglass untuk mengukur lingkar lengan atas 

(LILA) ibu hamil 

3.8.2 Formulir Kuesioner untuk mengumpulkan data mengenai faktor-faktor 

yang berpengaruh terhadap status gizi ibu hamil yang menderita KEK. 

3.8.3 Formulir Recall 2 X 24 jam, untuk mengetahui konsumsi Energi. 

 

3.9 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penelitian 

Keterbatasan dalam melaksanakan penelitian sangat mempengaruhi hasil 

penelitian. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil penelitian, antara 

lain: 

1) Kejujuran responden dalam pengisian kuesioner 

2) Ketelitian dan ketepatan melihat gejala-gejala yang dialami responden 

3) Luasnya area penelitian dan sulitnya medan untuk mencapai lokasi 

penelitian. 
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3.10 Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian penting dari suatu penelitian. Dimana 

tujuan dari analisis data ini adalah agar diperoleh suatu kesimpulan masalah yang 

diteliti. Data yang telah terkumpul akan diolah dan dianalisis dengan 

menggunakan program komputer. 

Ada pun langkah-langkah pengolahan data meliputi: 

1) Editing adalah pekerjaan memeriksa validitas data yang masuk seperti 

memeriksa kelengkapan pengisian kuesioner, kejelasan jawaban dan 

keseragaman suatu pengukuran. 

2) Coding adalah suatu kegiatan memberi tanda atau kode tertentu terhadap 

data yang telah diedit dengan tujuan mempermudah pebuatan tabel. 

3) Entry kegiatan memasukkan data yang telah didapat kedalam program 

komputer yang telah ditetapkan. 

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode sebagai 

berikut: 

1) Univariat  

Analisis ini digunakan untuk mendiskripsikan masing-masing variabel, 

baik variabel bebas maupun variabel terikat. Analisis ini berupa distribusi 

frekuensi dan prosentase pada setiap variabel seperti status gizi ibu hamil, jumlah 

energi yang dikonsumsi, paritas, jarak kelahiran, usia ibu hamil, adanya penyakit 

infeksi, beban kerja, pengetahuan ibu tentang gizi dan kesehatan ibu hamil, 

pendapatan dan pantangan terhadap makanan. 
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2) Bivariat 

Digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis dua 

variabel. Dalam penelitian ini digunakan uji Chi-square dengan coefficient 

contingency, untuk menghubungkan variabel terikat dengan variabel bebas. 

 Adapun rumus sebagai berikut: 

2

2

χ
χ
+Ν

=C       ……………. Rumus 5 

Harga Chi-square dicari dengan  

∑∑
= =

+
=

r

i

k

j IJ

IJIJ

EP
EOP

1 1

2
2 )(χ   …………… Rumus 6 

Keterangan: 

OPij = Jumlah observasi yang dikategorikan pada baris ke I dan 

kolom ke j. 

E ij = Frekuensi harapan (expected value) untuk kategori baris  ke I            

dan kolom ke j 

∑∑
= =

r

i

k

j1 1

 = menyatakan bahwa kita menjumlahkan semua baris ® dan 

semua kolom (k) 

( Sugiyono, 2002: 224) 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum 

Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 97 ibu hamil dengan 

metode sample klaster maka diperoleh 2 puskesmas sampel yaitu Puskesmas 

Banjarmangu 2 dan Puskesmas Wanadadi 1. Data sekunder sampel diperoleh dari 

data dibagian Ka.Sie Kesga Jiwa dan Naker Dinas Kesehatan Kabupaten 

Banjarnegara yang tercatat sampai bulan Juli 2005. sedangkan data primer 

diperoleh dengan pengukuran LILA  dan pengisian kuesioner penelitian di lokasi 

atau rumah sampel, data primer diambil mulai bulan Desember 2005 yang 

dilaksanakan oleh peneliti dibantu oleh tenaga kesehatan setempat. 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1. Analisis Univariat 

Analisis univariat dilakukan terhadap tiap variabel-variabel penelitian. 

Pada analisis ini akan menghasilkan distribusi frekuensi dan prosentase dari tiap 

variabel-variabel yang berhubungan dengan keadaan KEK pada ibu hamil di 

Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. 

Tabel 6 

Distribusi Frekuensi Ibu Hamil  
di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. 

Status gizi ibu hamil Frekuensi Prosentase 
1 2 3 

KEK 
Tidak KEK 

40 
57 

41,2 
58,8 

Total 97 100 

41 
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Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat mengenai proporsi ibu hamil penderita 

KEK di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2005. Proporsi ibu hamil penderita 

KEK sebanyak 40 ibu hamil (41,2 %) dan yang tidak KEK sebanyak 57 ibu hamil 

(58,8 %). 

Adapun variabel-variabel yang dianalisis yaitu jumlah energi yang 

dikonsumsi, paritas, jarak kelahiran, usia ibu hamil, penyakit infeksi, beban kerja, 

pengetahuan ibu tentang gizi dan kesehatan ibu hamil, pendapatan keluarga dan 

pantangan terhadap makanan. 

1) Jumlah Konsumsi Energi 

Grafik 1 

Distribusi Frekuensi Ibu Hamil 
Menurut Jumlah Konsumsi Energi
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Berdasarkan grafik 1 dapat dilihat mengenai proporsi jumlah konsumsi 

energi ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara. Proporsi Ibu hamil yang jumlah 

konsumsi energinya: defisit (≤ 70 % AKG) sebesar 0%, kurang (70-80% AKG) 

sebesar 22% (21 Ibu Hamil), dan yang sedang (80-99% AKG) sebanyak 78% (76 

Ibu Hamil) dan baik.(≥ 100% AKG) sebesar 0%. 
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2) Paritas  

Grafik 2 

Distribusi Frekuensi Ibu Hamil 
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Berdasarkan grafik 2 dapat dilihat mengenai proporsi paritas dalam hal 

ini tingkat kehamilan ibu di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. Proporsi ibu 

hamil yang paritasnya merupakan baru satu kali adalah sebanyak 31,95 % (31 ibu 

hamil), yang paritasnya 2 kali sebanyak 11,34 % (11 ibu hamil), dan yang 

paritasnya sudah 3 kali adalah 5,15 %(5 ibu hamil). Sedangkan sisanya belum 

pernah melahirkan bayi sebanyak 51,50% (50 ibu hamil). 

3) Jarak Kelahiran 

Grafik 3 

Distribusi Frekuensi Ibu Hamil 
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Berdasarkan grafik 3 dapat dilihat mengenai proporsi Jarak kehamilan 

dalam hal ini tingkat kehamilan ibu di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. 

Proporsi ibu hamil yang jaraknya 1 tahun adalah 12,37% (12 ibu hamil), 2 tahun 

10,38% (10 ibu hamil), 3 tahun 6,18% (6 ibu hamil), 4 tahun  4,12% (4 ibu 

hamil), 5 tahun 8,24% (8 ibu hamil), 6 Tahun 4,12% (4 ibu hamil), 7 Tahun 

2,06%(2 ibu hamil) dan 8 tahun 1,03% (1 ibu hamil). Sedangkan 50 ibu hamil 

(51,50%) merupakan kehamilan yang pertama. Kebanyakan ibu hamil mempunyai 

jarak kelahiran yang pendek (1 tahun), hal ini dikarenakan keluarga merencanakan 

untuk mempunyai anak dengan jarak yang dekat. 

4) Usia Ibu Hamil 

Grafik 4 

Distribusi Frekuensi Ibu hamil 
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Berdasarkan grafik 4 dapat dilihat mengenai proporsi usia ibu hamil 

yang berisiko terkena KEK di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. Proporsi Usia 

ibu hamil yang usianya Berisiko KEK (< 20 dan > 35 tahun) sebanyak 22 ibu 

hamil (22,70%) dan yang usianya tidak berisiko KEK(antara 20-35) sebanyak 75 

ibu hamil (77,30%). 
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5) Penyakit Infeksi 

Grafik 5 
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Berdasarkan grafik 5 dapat dilihat mengenai proporsi riwayat penyakit 

infeksi ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. Proporsi ibu hamil yang 

menderita penyakit infeksi ( Diare, ISPA, Tuberculosis dll) sebesar 36,10 % (35 

Ibu Hamil) dan sebesar 17,50 % (17 Ibu Hamil). Dan sisanya sebesar 46,4% (45 

ibu hamil) tidak terkena penyakit. 

6) Beban Kerja 

Grafik 6 
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Berdasarkan grafik 6 dapat dilihat mengenai proporsi beban kerja ibu 

hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. Proporsi ibu hamil yang 

mempunyai pekerjaan ringan(ibu rumah tangga, dll) sebesar 71,13% (69 Ibu 

Hamil), yang mempunyai pekerjaan sedang  (Wiraswasta, guru dll) sebesar 

28,86% (28 Ibu Hamil) sedangkan yang berat (Petani, Buruh dll) dan sangat berat 

(pekerja Bangunan) sebesar 0%. 

7) Pengetahuan Ibu Tentang Gizi dan Kesehatan Ibu Hamil 

 
Grafik 7 
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Berdasarkan grafik 7 dapat dilihat mengenai proporsi tingkat 

pengetahuan tentang Gizi dan kesehatan ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara 

tahun 2005. Proporsi tingkat pengetahuan ibu tentang gizi dan kesehatan yang 

skornya baik yaitu lebih dari 80% sebesar 12,37 % (12 ibu hamil), skor antara 60-

80% sebesar 74,22 % (72 ibu hamil) dan skornya kurang dari 60% sebesar 

13,40% (13 ibu hamil). 
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8) Pendapatan keluarga 

Grafik 8 

Distribusi Frekuensi Ibu Hamil 
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Berdasarkan grafik 8 dapat dilihat mengenai proporsi tingkat pendapatan 

keluarga ibu hamil yang di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. Proporsi tingkat 

pendapatan keluarga ibu hamil yang rendah( <Rp.450.000,-) sebesar 50,80% atau 

sebanyak 57 keluarga ibu hamil, sedang (antara Rp.450.000,-Rp.850.000,-) 

sebanyak 40 Keluarga ibu hamil (41,20%) dan yang tinggi (> Rp.850.000,-) 

sebanyak 0%. 

9) Pantangan Terhadap Makanan. 

Grafik 9 
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Berdasarkan Grafik 9 dapat dilihat mengenai proporsi mengenai ada 

tidaknya pantangan terhadap makanan pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara 

tahun 2005. Proporsi adanya pantangan terhadap makanan sebesar 38 ibu hamil 

(39,20%) dan tidak adanya pantangan terhadap makanan sebesar 59 ibu hamil 

(60,80%). Dari 39,20% ibu hamil yang berpantangan tersebut didapat 44,73% ibu 

hamil berpantangan terhadap ikan lele (17 ibu hamil), 28,94% ibu hamil 

berpantangan terhadap nasi goreng (11 Ibu hamil), dan masing-masing 7,89% ibu 

hamil berpantangan terhadap tape dan ebi sedangkan sisanya 10,52% ibu hamil 

mempunyai pantangan yang lebih dari satu makanan yaitu nasi goreng, ikan lele, 

ebi dll. 

4.2.2. Analisis Bivariat 

Analisis bivariat pada penelitian faktor-faktor yang berhubungan dengan 

Kurang Energi Kronis (KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara Tahun 

2005 di uji dengan analisis nonparametric yang meliputi: 

1) Hubungan  Jumlah Energi Yang Dikonsumsi Dengan KEK Ibu Hamil 

Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 

Tabel 7 

Hubungan Jumlah Energi Yang Dikonsumsi Dengan KEK Ibu Hamil 

KEK  TIDAK KEK Jumlah 
Energi 
yang 

dikonsumsi 

frekuensi % Frekuensi % p CC OR Cl 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Kurang 
Sedang 
Baik 

17 
23 
0 

81.00 
30.3 

0 

4 
53 
0 

19.0 
69.7 

0 

0.00
0 

0.39
0 

9.79
3 

2.967-
32.32

4 
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Berdasarkan tabel 7 diperoleh nilai p-value 0,000 (p< 0,05) atau ada 

hubungan yang signifikan antara Jumlah Energi yang dikonsumsi dengan keadaan 

kurang energi kronis (KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara Tahun 

2005 dengan nilai Koefisien korelasi 0,390, odds rasio 9,793 (CI=2,967-32,324). 

2) Hubungan paritas Dengan KEK Ibu Hamil Di Kabupaten 

Banjarnegara Tahun 2005 

Tabel 8 

Hubungan paritas Dengan KEK Ibu Hamil 

KEK TIDAK KEK Paritas 
Frekuensi % Frekuensi % 

p CC OR Cl 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
≥ 3 kali 
< 3 kali 

5 
35 

31.3 
43.2 

11 
46 

68.8 
56.8 

0.375 0.90 0.597 0.190-
1.877 

 

Berdasarkan tabel 8 diperoleh nilai p-value 0, 375 (p> 0,05), atau dapat 

dikatakan tidak ada hubungan antara paritas dengan keadaan kurang energi kronis 

(KEK) pada ibu Hamli di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. 

3) Hubungan Jarak Kelahiran Dengan KEK Ibu Hamil Di Kabupaten 

Banjarnegara Tahun 2005 

Tabel 9 

Hubungan Jarak Kelahiran Dengan KEK Ibu Hamil 

KEK TIDAK KEK Jarak 
Kelahiran Frekuensi % Frekuensi % 

p CC OR Cl 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
≤ 2 tahun 
> 2tahun 

6 
7 

28.6 
26.9 

15 
19 

71.4 
73.1 

0.900 0.18 1.086 0.301-
3.919 
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Berdasarkan tabel 9 diperoleh nilai p-value 0,900 (p> 0,05) atau dapat di 

katakan tidak ada hubungan antara jarak kelahiran dengan keadaan kurang energi 

kronis (KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. 

4) Hubungan Usia Ibu Hamil Dengan KEK Ibu Hamil Di Kabupaten 

Banjarnegara Tahun 2005 

Tabel 10 

Hubungan Usia Ibu Hamil Dengan KEK Ibu Hamil 

KEK Tidak KEK Usia Ibu 
Hamil Frekuensi % Frekuensi % p CC OR Cl 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Berisiko 
KEK 
Tidak 
berisiko 

14 
 

26 

9.1 
 

30.9 

8 
 

49 

12.9 
 

44.1 

0.015 
 

0.239 
 

3.298 1.225-
8.879 

 

Berdasarkan tabel 10 diperoleh nilai p-value 0, 015 (p < 0,05) atau dapat 

dikatakan ada hubungan yang signifikan antara usia ibu hamil dengan keadaan 

kurang energi kronis (KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 

2005. Dengan koefisien korelasi 0,239 dan odds rasio 3,298 (CI= 1,225-8,879). 

5) Hubungan Penyakit Infeksi Dengan KEK Ibu Hamil Di Kabupaten 

Banjarnegara Tahun 2005 

Tabel 11 

Hubungan Penyakit Infeksi Dengan KEK Ibu Hamil 

KEK TIDAK KEK Penyakit 
infeksi Frekuensi % Frekuensi % p CC OR Cl 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ada 

Tidak  
16 
4 

45.7 
23.5 

19 
13 

54.3 
76.5 

0.123 0.209 2.737 0.744-
10.074

 



 

 

51

 

Berdasarkan tabel 11 diperoleh p-value 0,123 (p> 0,05) atau dapat 

dikatakan tidak ada hubungan antara penyakit infeksi dengan keadaan kurang 

energi kronis (KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. 

6) Hubungan Beban Kerja Dengan KEK Ibu Hamil Di Kabupaten 

Banjarnegara Tahun 2005 

Tabel 12 

Hubungan Beban Kerja Dengan KEK Ibu Hamil 

KEK TIDAK KEK Beban 
Kerja Frekuensi % Frekuensi % p CC OR Cl 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Berat 

Sedang 
Ringan 

0 
4 
36 

0 
52.2 
14.3 

0 
33 
24 

0 
47.8 
85.7 

0.001 0.329 6.545 2.054-
20.861

 

Berdasarkan tabel 12 diperoleh nilai p-value 0,001 (p <0,05) atau dapat 

dikatakan ada hubungan yang signifikan antara beban kerja dengan keadaan 

kurang energi kronis (KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 

2005. Dengan Koefisien korelasi 0,329 dan odds rasio 6,545 (CI= 2,054-20,861). 

7) Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Gizi Dan Kesehatan Ibu Hamil 

Dengan KEK Ibu Hamil Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 

Tabel 13 

Hubungan Pengetahuan Ibu Tentang Gizi Dan Kesehatan  
Ibu Hamil Dengan KEK Ibu Hamil 

KEK TIDAK KEK Pengetahuan 
ibu hamil Frekuensi % Frekuensi % 

p CC 

1 2 3 4 5 6 7 
Kurang 
Cukup 
Baik 

7 
33 
0 

53,8 
45,8 

0 

6 
39 
12 

46,2 
54,2 
100 

0,007 0,304 
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Berdasarkan tabel 13 diperoleh nilai p-value 0,007 (p< 0,05) dengan 

koefisien korelasi 0,304 yang dapat diartikan tidak ada hubungan antara 

pengetahuan ibu tentang gizi dan kesehatan ibu hamil dengan keadaan kurang 

energi kronis (KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. 

8) Hubungan Pendapatan Keluarga Dengan KEK Ibu Hamil Di 

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 

Tabel 14 

Hubungan Pendapatan Keluarga Dengan KEK Ibu Hamil 

KEK TIDAK KEK 
Pendapatan 

keluarga 
Frekuensi % Frekuensi % p CC OR Cl 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Rendah  
Sedang 
Tinggi 

32 
8 
0 

56.1 
20.0 

0 

25 
32 
0 

43.9 
80.0 

0 

0.00
0 

0.340 5.12 2.010-
13.040

 

Berdasarkan tabel 14 diperoleh nilai p-value 0,000 (p< 0,05) atau dapat 

dikatakan ada hubungan yang signifikan antara pendapatan keluarga dengan 

keadaan kurang energi kronis pada ibu hamil di kabupaten Banjarnegara tahun 

2005. Dengan koefisin korelasi 0,340 dan odds rasio 5,12 (CI= 2,010-13,040). 

9) Hubungan Pantangan Makanan Dengan KEK Ibu Hamil Di 

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 

Tabel 15 

Hubungan Makanan Pantangan Dengan KEK Ibu Hamil 

KEK TIDAK KEK Makanan 
Pantangan Frekuensi % Frekuensi % 

p CC OR Cl 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ada 
Tidak 

17 
23 

44.7 
39.0

21 
36 

55.3 
61.0 

0.574 
 

0.057 1.267 0.555-
2.895 
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Berdasarkan tabel 15 diperoleh nilai p-value 0,574 (p >0,05) atau dapat 

dikatakan tidak ada hubungan antara pantangan makanan dengan keadaan kurang 

energi kronis (KEK) pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. 

 

4.3 Pembahasan 

4.3.1. Hubungan Antara Jumlah Konsumsi Energi Dengan Keadaan 

Kurang Energi Kronis (KEK) Pada Ibu Hamil Di Kabupaten 

Banjarnegara Tahun 2005 

Berdasarkan tabel 7 diperoleh probabilitas sebesar 0,000 (p < 0,05) atau 

dapat dikatakan ada hubungan yang signifikan antara jumlah konsumsi Energi 

dengan KEK pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. Dari hasil 

analisis diperoleh OR=9,793 (CI = 2,967 - 32,324) dengan taraf kepercayaan 95% 

maka ibu hamil yang jumlah konsumsi energinya kurang (70-80% AKG) 

mempunyai risiko untuk terkena KEK sebesar 9,793 kali dibandingkan dengan 

ibu hamil yang jumlah konsumsi energinya ( 80-99% AKG) 

Hal ini sejalan dengan pendapat Sjahmien Moehji (2003;14) menyatakan 

bahwa jika masukan zat gizi dari makanan tidak seimbang dengan kebutuhan 

tubuh maka akan terjadi defisiensi zat gizi, yang termanifestasi oleh adanya gejala 

yang timbul. Masukan zat gizi yang berasal dari makanan yang dimakan setiap 

hari harus dapat memenuhi kebutuhan. Disamping untuk memenuhi kebutuhan 

tubuh ibunya sendiri, zat gizi juga dibutuhkan untuk pertumbuha dan 

perkembangan janin. 
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4.3.2. Hubungan Antara Paritas Dengan Keadaan Kurang Energi Kronis 

(KEK) Pada Ibu Hamil Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 

Berdasarkan tabel 8 diperoleh probabilitas 0,375 ( p > 0,05) atau dapat 

dikatakan tidak ada hubungan antara paritas dengan keadaan KEK pada ibu hamil 

di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. Dari hasil analisis diperoleh OR=0,597 

(CI = 0,190 - 1,877) dengan taraf  kepercayaan 95% maka ibu hamil yang 

paritasnya lebih dari 3 kali mempunyai risiko relatif sama untuk terkena KEK  

dibandingkan dengan ibu hamil yang paritasnya kurang dari 3 kali. 

Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar ibu hamil (74,2%) 

merencanakan kehamilannya. Dengan adanya hal tersebut maka juga 

mempengaruhi korelasi antara paritas dengan keadaan KEK ibu hamil di 

Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. Sesuai dengan pendapat I Dewa Nyoman 

Supariasa (2002: 177) jarak kelahiran anak yang terlalu dekat dan jumlah anak 

yang terlalu banyak akan mempengaruhi asupan zat gizi dalam keluarga. 

4.3.3. Hubungan Antara Jarak Kelahiran Dengan Keadaan Kurang Energi 

Kronis (KEK) Pada Ibu Hamil Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 

2005 

Berdasarkan tabel 9 diperoleh probabilitas 0,900 (p > 0,05) atau dapat 

dikatakan tidak ada hubungan yang signifikan antara jarak kelahiran dengan 

keadaan KEK Ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. Dari hasil 

analisis diperoleh OR= 1,086 (CI = 0,301 - 3,919) dengan taraf kepercayaan 95 % 

maka ibu hamil yang jarak kelahirannya kurang dari 2 tahun mempunyai risiko 
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relatif sama untuk terkena KEK dibandingakan dengan ibu hamil yang jarak 

kelahirannya lebih dari 2 tahun. 

Hal ini terjadi karena sebagian besar ibu hamil (51,55%) merupakan 

kehamilan yang pertama . Dengan adanaya hal tersebut maka juga mempengaruhi 

korelasi antara paritas dengan keadaan KEK ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara 

tahun 2005. Seperti halnya dalam penelitian mengidentifikasikan bahwa jarak 

kelahiran optimal  adalah 3 tahun adapun yang dimaksud jarak optimal adalah 

apabila risiko terhadap bahaya kesehatan adalah terendah (Siswanto Aguswilopo: 

2004). 

4.3.4. Hubungan Antara Usia Ibu Hamil Dengan Keadaan Kurang Energi 

Kronis (KEK) Pada Ibu Hamil Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 

2005 

Berdasarkan tabel 10 diperoleh probabilitas 0,015 (p < 0,05) atau dapat 

dikatakan ada hubungan yang signifikan antara usia ibu hamil dengan keadaan 

KEK pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. Dari hasil analisis 

diperoleh OR=3,298 (CI = 1,225 - 8,879) dengan taraf kepercayaan 95% maka ibu 

hamil yang usianya berisiko terkena KEK mempunyai risiko terkena KEK sebesar 

3,298 kali dibandingkan dengan ibu hamil yang usianya tidak berisiko terkena 

KEK. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Soetjiningsih (1995: 138) yang 

menyatakan bahwa usia yang paling baik untuk hamil adalah usia antara 20-35 

tahun. Karena pada usia kurang dari 20 dapat terjadi kompetisi makanan (gizi) 

antara janin dan ibunya sendiri yang masih dalam masa pertumbuhan dan adanya 
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perubahan hormonal yang terjadi selama kehamilan (Suetjiningsih, 1995: 96), 

sedangkan pada usia lebih dari 35 tahun kemampuan tubuh ibu untuk menyerap 

zat-zat gizi yang dibutuhkan tubuh ibu maupun janin sudah menurun. Namun 

demikian pada wanita usia lebih dari 35 tahun selain risiko kematian maternalnya 

meningkat, risiko kematian dan kecacatan janin yang dilahirkan lebih tinggi 

dibandingkan usia 20-35 tahun (Siswanto Aguswilopo, 2004: 5). 

4.3.5. Hubungan Antara Penyakit Infeksi Dengan Keadaan Kurang Energi 

Kronis (KEK) Pada Ibu Hamil Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 

2005 

Berdasarkan tabel 11 diperoleh probabilitas 0,123 (p > 0,05) atau dapat 

dikatakan tidak ada hubungan antara penyakit infeksi dengan keadaan KEK pada 

ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. Dari hasil analisis diperoleh 

OR=2,737 (CI = 0,744 - 10,074) dengan taraf kepercayaan 95% maka ibu hamil 

yang terkena penyakit infeksi mempunyai risiko relatif sama untuk terkena KEK  

dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak terkena penyakit infeksi. 

Hal ini terjadi karena ibu hamil selalu memeriksakan keadaan 

kesehatannya setiap bulan ke tenaga kesehatan. Dengan adanya hal tersebut maka 

mempengaruhi korelasi antara penyakit infeksi dengan keadaan KEK pada Ibu 

hamil di Kabupaten Banjarnegara. Sejalan dengan pendapat I Dewa Nyoman 

Supariasa (2002: 187) bahwa penyakit infeksi dapat memperburuk keadaan gizi 

dan keadaan gizi yang jelek dapat mempermudah terkena infeksi. Scrimshaw 

et.al(1959) yang dikutip oleh I Dewa Nyoman Supariasa(2002), menyatakan 
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bahwa ada hubungan yang sangat erat antara infeksi (bakteri, virus dan parasit) 

dangan malnutrisi. 

4.3.6. Hubungan Antara Beban Kerja Dengan Keadaan Kurang Energi 

Kronis (KEK) Pada Ibu Hamil Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 

2005 

Berdasarkan tabel 12 diperoleh probabilitas 0,001 (p < 0,05) atau dapat 

dikatakan ada hubungan yang signifikan antara beban kerja dengan keadaan KEK 

pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. Dari hasil analisis 

diperoleh OR=6,545 (CI = 2,054 - 20,861) dengan taraf kepercayaan 95% maka 

ibu hamil yang mempunyai beban kerja sedang mempunyai risiko terkena KEK 

sebesar 6,545 kali dibandingkan dengan ibu hamil yang beban kerjanya ringan. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Marge Koblinsky dalam bukunya yang 

berjudul Kesehatan Wanita menyatakan bahwa beban kerja yang berat 

meningkatkan kebutuhan makanan wanita. Lamanya waktu bekerja serta peran 

ganda wanita menciptakan suatu kerentanan sosial terhadap masalah malnutrisi 

terutama selama masa reproduksi. Penelitian pada wanita Indian mengungkapkan 

bahwa beratnya beban kerja mempunyai hubungan yang sangat erat dengan 

rendahnya berat badan.(Adi Utarini, 1997: 102). 

4.3.7. Hubungan Antara Pengetahuan Tentang Gizi Dan Kesehatan Ibu 

Hamil Dengan Keadaan Kurang Energi Kronis (KEK) Pada Ibu 

Hamil Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 

Berdasarkan tabel 13 diperoleh probabilitas 0,007 (p < 0,05) atau dapat 

dikatakan ada hubungan yang signifikan antara pengetahuan ibu tentang gizi dan 
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kesehatan ibu hamil dengan keadaan KEK pada ibu hamil di Kabupaten 

Banjarnegara tahun 2005.  

Hal ini sejalan dengan pendapat Sjahmien Moehji (2002: 6) yang 

menyatakan bahwa pengetahuan tentang kandungan zat gizi dalam berbagai bahan 

makanan, kegunaan makanan bagi kesehatan keluarga dapat membantu ibu 

memeilih bahan makanan yang harganya tidak begitu mahal akan tetapi nilai 

gizinya begitu tinggi. Salah satu penyebab munculnya gangguan gizi adalah 

kurangnya pengetahuan tentang gizi atau kurangnya pengetahuan tentang gizi 

dalam kehidupan sehari-hari. 

4.3.8. Hubungan Antara Pendapatan Keluarga Dengan Keadaan Kurang 

Energi Kronis (KEK) Pada Ibu Hamil Di Kabupaten Banjarnegara 

Tahun 2005 

Berdasarkan tabel 14 diperoleh probabilitas 0,000 (p < 0,05) atau dapat 

dikatakan ada hubungan yang signifikan antara pendapatan keluarga  dengan 

keadaan KEK pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. dari hasil 

analisis diperoleh OR=5,12 ( CI = 2,020 – 13,040) dengan taraf kepercayaan 95% 

maka ibu hamil yang pendapatan keluarganya kurang dari Rp.450.000,- 

mempunyai risiko terkena KEK sebesar 5,12 kali bila dibandingkan dengan ibu 

hamil yang pendapatan keluarganya  antara Rp 450.000,-Rp 850.000,-. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Suhardjo (1986: 25) yang menyatakan 

bahwa pada umumnya, jika tingkat pendapatan naik maka jumlah makanan yang 

dimakan cenderung untuk membaik juga. Secara tidak langsung zat gizi tubuh 

akan terpenuhi dan akan meningkatkan status gizi. 
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4.3.9. Hubungan Antara Pantangan Makanan Dengan Keadaan Kurang 

Energi Kronis (KEK) Pada Ibu Hamil Di Kabupaten Banjarnegara 

Tahun 2005 

Berdasarkan tabel 15 diperoleh probabilitas 0,579 (p > 0,05) atau dapat 

dikatakan tidak ada hubungan antara pantangan makanan dengan keadaan KEK 

pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. Dari hasil analisis 

diperoleh OR= 1,267 (CI = 0,555 - 2,895) dengan taraf kepercayaan 95% maka 

yang berpantangan terhadap makanan mempunyai risiko relatif sama untuk 

terkena KEK dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak berpantangan terhadap 

makanan. 

Hal ini terjadi karena ibu hamil berpantangan makanan-makanan yang 

tidak merugikan ataupun membahayakan kesehatan serta tidak mengganggu 

kebutuhan akan gizi karena zat gizi yang terkandung didalam makan tersebut 

dapat diperoleh pada makanan lain dan mudah didapat. Dengan adanya hal 

tersebut maka juga mempengaruhi korelasi antara pantangan makanan dengan 

KEK pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005. Sejalan dengan 

pendapat Soetjiningsih (1995: 95) bahwa makanan wanita hamil dianggap sangat 

penting, sehingga orang percaya bahwa makanan yang benar akan memberi 

dampak yang baik bagi janin. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan  

Dari BAB IV mengenai Hasil Penelitian dan Pembahasan Faktor-faktor 

Yang Berhubungan Dengan KEK pada Ibu Hamil di Kabupaten Banjarnegara 

tahun 2005 maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang berhubungan 

dengan keadaan KEK pada ibu hamil di Kabupaten Banjarnegara tahun 2005 

adalah jumlah konsumsi energi, Usia ibu hamil, beban kerja ibu hamil dan 

pendapatan keluarga serta pengetahuan ibu tentang gizi dan kesehatan ibu hamil. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat peneliti berikan adalah: 

1) Bagi Pasangan Usia Subur (PUS) yang menginginkan kehamilan 

sebaiknya dipersiapkan secara menyeluruh terutama kebutuhan akan 

makanan yang dibutuhkan ibu sebelum dan selama hamil sehingga tidak 

terjadi defisiensi Gizi terutama kebutuhan akan Energi. 

2) Sebaiknya usia ibu untuk hamil jangan kurang dari 20 tahun atau jangan 

lebih dari 35 tahun  

3) Sebaiknya pendapatan keluarga dan pengetahuan ibu tentang gizi dan 

kesehatan ditingkatkan sehingga kemampuan keluarga untuk membeli 

makan yang bergizi menigkat dan beban kerja ibu hamil dikurangi selama 

dalam keadaan hamil. 

60 
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4) Diharapkan adanya penelitian lanjutan, sehingga faktor-faktor lain yang 

belum dapat dikorelasikan dapat diketahui adanya hubungan sesuai dengan 

teori. 
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