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RINGKASAN
Posyandu Mawar Kecamatan Indralaya Ogan Ilir merupakan pelayanan
masyarakat yang paling dekat dengan masyarakat dalam upaya meningkatkan
kesehatan ibu dan anak. Salah satu aktivitasnya adalah memberikan pelayanan
Antenatal bagi ibu hamil dengan memberikan tablet Fe. Tingginya kejadian
anemia pada ibu hamil menjadi tugas rumah besar bagi kader karena dapat
menyebabkan kematian. Kekurangan zat besi selama kehamilan sangat umum
terjadi. Diperkirakan setengah dari semua wanita hamil di seluruh dunia
kekurangan zat besi. Jika ibu hamil tidakmendapatkan cukup zat besi dari
makanan, tubuh maka secara bertahap zat besi diambildari cadangan yang ada
ditubuh ibu hamil sehingga berisiko meningkatkan anemia ibu hamil. Resiko
anemia yang diakibatkan oleh kekurangan zat besi pada ibu hamil maka ibu hamil
tersebut berisiko dua kali lipat bayi lahir prematur dan tiga kali lipat risiko berat
badan lahir rendah. Dengan adanya program kemitraan masyarakat ini diharapkan
masyarakat lebih peka dalam memanfaatkan sumber daya lokal untuk peningkatan
kesehatan. Metode yang akan digunakan adalah melalui pelatihan dan pembinaan,
praktek secara berkelompok, pendampingan baik teknik maupun manajemen,
monitoring dan evaluasi. Hasil kegiatan ini menujukkan : 1) adanya penurunan
kejadian anemia pada ibu hamil, berdasarkan data ibu hamil anemia; 2) terjadi
peningkatan pengetahuan kader tentang bahaya anemia dan cara pencegahan serta
penanggulangan pada ibu hamil. Target luaran kegiatan ini berupa laporan dan
publikasi pada media online dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat
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BAB I
PENDAHULUAN
A.Analisa Situasi
Kematian ibu dan anak masih menjadi sebuah tantangan besar untuk
sistem kesehatan di Indonesia. Kematian ibu dan anak menjadi fokus dalam
Deklarasi Millenium Development Goals (MDGs) 4 dan 5 yaitu reduce child
mortality dan improve maternal health (Stalker, 2008). Kesehatan ibu menjadi
salah satu kunci pokok bagi kesehatan generasi penerusnya, sedangkan
kesehatan anak merupakan asset Negara kedepannya (Hogan et al, 2010).
Salah satu masalah gizi yang banyak terjadi pada ibu hamil adalah
anemia gizi, yang merupakan masalah gizi mikro terbesar dan tersulit diatasi di
seluruh dunia (Fatimah, 2011). World Health Organization (WHO) melaporkan
bahwa terdapat 52% ibu hamil mengalami anemia di negara berkembang.
Berdasarkan Susenas dan Survei Depkes-Unicef, sekitar 4 juta ibu hamil di
Indonesia, separuhnya mengalami anemia gizi dan satu juta lainnya mengalami
kekurangan energi kronis. Anemia sering terjadi akibat defisiensi zat besi
karena pada ibu hamil terjadi peningkatan kebutuhan zat besi dua kali lipat
akibat peningkatan volume darah tanpa ekspansi volume plasma, untuk
memenuhi kebutuhan ibu (mencegah kehilangan darah pada saat melahirkan)
dan pertumbuhan janin.
Peran asam folat amat penting dalam perkembangan otak dan sumsum
tulang belakang bayi. Mengonsumsi asam folat selama kehamilan dapat
mengurangi risiko gangguan kehamilan hingga 72%. Asam folat membantu
mencegah cacat tabung saraf, penyakit bawaan lahir karena gagalnya
perkembangan organ bayi, seperti spina bifida dan anencephaly.
Asam folat adalah bagian dari grup vitamin B, tepatnya B9. Nutrisi ini
dapat ditemukan dalam daging unggas; sayur-sayuran hijau (bayam, asparagus,
seledri, brokoli, buncis, lobak hijau, selada, kacang panjang; wortel; buahbuahan seperti alpukat, jeruk, buah bit, pisang, tomat, melon jingga; hingga
jagung dan kuning telur. Biji-bijian seperti biji bunga matahari (kuaci), gandum
dan produk olahan gandum (pasta) juga tinggi kandungan asam folat. Ibu hamil
sering disarankan untuk menambah asupan asam folatnya lewat suplemen. Ini

bertujuan untuk memastikan ibu hamil tetap mendapatkan jumlah yang sesuai
untuk setiap hari. Dengan mengonsumsi asam folat sebanyak 400 mikrogram
(mcg) per hari, ibu hamil akan mengurangi peluang bayi terkena risiko cacat
tabung saraf sekitar 50–70%, sekaligus membantu mengurangi gangguan
kelahiran lainnya
Suplemen iron-folic acid (kombinasi dari zat besi dan asam folat)
ternyata dapat memberikan efek positif yang tidak boleh disepelekan terhadap
panjang bayi saat lahir ketika dikonsumsi oleh ibu semasa hamil. Penelitian
dari Nepal menemukan bahwa asupan makanan sehat yang ditambah dengan
penggunaan suplemen iron-folic acid atau IFA bisa mencegah risiko stunting
pada anak hingga sebesar 14% jika dibandingkan dengan ibu yang tidak pernah
mengonsumsi suplemen IFA sejak masih mengandung. Kurangnya nutrisi pada
1000 hari pertama anak merupakan salah satu penyebab stunting yang memiliki
peran cukup besar. Seperti yang telah dijelaskan di atas, asupan gizi buruk akan
menghambat tumbuh kembang anak.
Program pencegahan anemia pada ibu hamil di Indonesia, dengan
memberikan suplemen tablet Fe sebanyak 90 tablet selama masa kehamilan.
Kebanyakan ibu hamil yang menolak atau tidak mematuhi anjuran ini karena
berbagai alasan. Kepatuhan mengkonsumsi tablet Fe dikatakan baik apabila ibu
hamil mengkonsumsi semua tablet Fe yang diberikan selama kehamilan.
Kepatuhan ibu hamil mengkonsumsi tablet Fe merupakan faktor penting dalam
menjamin peningkatan kadar hemoglobin ibu hamil. Tablet Fe sebagai
suplemen yang diberikan 2 pada ibu hamil menurut aturan harus di konsumsi
setiap hari.
Kebutuhan Zat Besi pada Ibu Hamil Kebutuhan zat besi selama hamil
yaitu rata-rata 800 mg – 1040 mg. Sampai saat melahirkan, wanita hamil butuh
zat besi sekitar 40 mg per hari atau dua kali lipat kebutuhan kondisi tidak
hamil. Kebutuhan ini diperlukan untuk: ± 300 mg diperlukan untuk
pertumbuhan janin. ± 50-75 mg untuk pembentukan plasenta. ± 500 mg
digunakan untuk meningkatkan massa haemoglobin maternal/ sel darah merah.
± 200 mg lebih akan dieksresikan lewat usus, urin dan kulit. ± 200 mg lenyap
ketika melahirkan Namun, Secara detail pemberian suplemen Fe dapat

disesuaikan dengan usia kehamilan atau kebutuhan zat besi tiap semester, yaitu
sebagai berikut : 1. Trimester I : kebutuhan zat besi ±1 mg/hari, (kehilangan
basal 0,8 mg/hari) ditambah 30-40 mg untuk kebutuhan janin dan sel darah
merah. 2. Trimester II : kebutuhan zat besi ±5 mg/hari, (kehilangan basal 0,8
mg/hari) ditambah kebutuhan sel darah merah 300 mg dan conceptus 115 mg.
3. Trimester III : kebutuhan zat besi 5 mg/hari,) ditambah kebutuhan sel darah
merah 150 mg dan conceptus 223 mg. Perhitungan makan 3 x sehari atau 10002500 kalori akan menghasilkan sekitar 10–15 mg zat besi perhari, namun hanya
1-2 mg yang di absorpsi. jika ibu mengkonsumsi 60 mg zat besi, maka
diharapkan 6-8 mg zat besi dapat diabsropsi, jika dikonsumsi selama 90 hari
maka total zat besi yang diabsropsi adalah sebesar 720 mg dan 180 mg dari
konsumsi harian ibu. Sehingga dibutuhkan tambahan konsumsi tablet Fe. Besi
dalam bentuk fero lebih mudah diabsorbsi maka preparat besi untuk pemberian
oral tersedia dalam berbagai bentuk berbagai garam fero seperti fero sulfat, fero
glukonat, dan fero fumarat. Ketiga preparat ini umumnya efektif dan tidak
mahal.
Di Indonesia, pil besi yang umum digunakan dalam suplementasi zat
besi adalah ferrosus sulfat, senyawa ini tergolong murah dan dapat diabsorbsi
sampai 20% (Harvey etc, 2007). Memberikan preparat besi yaitu fero sulfat,
fero glukonat atau Na- fero bisirat. Pemberian preparat 60 mg/hari dapat
menaikan kadar Hb sebanyak 1 gr%/ bulan. Saat ini program nasional
menganjurkan kombinasi 60 mg besi dan 50 nanogram asam folat untuk
profilaksis anemia (Fathimah, 2011).
Sampai saat ini edukasi yang diberikan oleh petugas kesehatan baik
bidan ataupun kader kepada ibu hamil yang menghentikan konsumsi tablet Fe
karena mual adalah anjuran memaksimalkan asupan nutrisi yang kaya akan zat
besi, terutama sumber nabati. Karena tubuh dapat menyerap 5% sampai 20%
zat besi dari sumber nabati sehingga sayuran perlu dikonsumsi lebih banyak
untuk mendapatkan zat besi yang dibutuhkan.

B.Tujuan Kegiatan
Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk menurunkan kejadian pada
anemia pada Ibu hamil dan meningkatkan pengetahuan kader dan ibu hamil
tentang pentingnya suplementasi zat besi dan asam folat selama kehamilan.
C. Manfaat Kegiatan.
Adapun manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:
1. Menurunkan anemia pada ibu hamil
2. Memenuhi kebutuhan zat besi pada ibu hamil
3. Meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang manfaat suplementasi zat
besi dan asam folat
4. Mahasiswa terlibat dalam implementasi pengembangan keilmuan dan
memberikan kontribusi secara langsung dalam penurunan anemia pada ibu
hamil, karena turut mengobservasi langsung

BAB II
TARGET DAN LUARAN
A. TARGET
Target yang dicapai dalam Program Pengabdian Masyarakat ini,
adalah terjadinya peningkatan pengetahuan pada ibu hamil tentang
suplementasi zat besi dan asam folat sehingga angka kejadian anemia,
kelahiran prematur, BBLR dan gangguan kesehatan lainnya dapat dihindari.
B. LUARAN

Luaran yang dicapai dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah :
1) Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang disimpan
Perpustakaan, Lembaga Pengabdian dan Prodi yang dapat diakses oleh
dosen dan mahasiswa;
2) Terpublikasinya program kegiatan pengabdian ini melalui media
elektronik sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam pencegahan angka
kematian ibu dan anak akibat kekurangan suplemen zat besi dan asam
folat.

BAB III
METODE PELAKSANAAN

1. Khalayak Sasaran
Sasaran kegiatan diarahkan kepada ibu hamil di Kecamatan Indralaya
Ogan Ilir.
2. Metode Kegiatan
Metode kegiatan ini berbentuk penyuluhan kesehatan dengan metode
ceramah, tanya jawab dan diskusi dalam bentuk focus group discussion.
3. Jadwal Pelaksanaan
Tanggal

: Sabtu, 9 Juni 2018

Waktu

: Pukul 16.00 s.d Selesai

Tempat

: Balai pertemuan Kecamatan Indralaya Ogan Ilir

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan kesehatan tentang suplemen zat besi dan asam folat pada ibu
hamil dihadiri oleh 25 ibu hamil dan dilakukan pada tanggal 9 Juni 2018. Hasil
kegiatan berjalan dengan baik dengan alokasi 1 jam, tetapi dalam pelaksanaannya
3 jam karena ibu hamil antusias dengan materi yang diberikan oleh penyaji karena
materi merupakan hal baru bagi ibu hamil terutama bagi ibu hamil anak pertama.
Pada pertemuan ini ibu hamil sebagai partisipan merespon dengan baik,
karena adanya anggapan bahwa anemia adalah hal biasa pada ibu hamil, padahal
bila ibu hamil dibiarkan dengan anemia akan berdampak tidak baik bagi janin dan
ibu nya sendiri. Banyak pertanyaan yang diberikan ke pemateri, salah satunya
yaitu tentang penyebab anemia dan cara pencegahan serta pengobatan bila sudah
terlanjur terjadi anemia pada kehamilan. Materi gizi ini sangat menarik karena
didalamnya mencakup bagaimana dan makanan apa saja yang dapat dikonsumsi
ibu hamil untuk meningkatkan status gizi dan meningkatkan HB pada ibu hamil,
sehingga anemia dapat diatasi dan tidak terjadi.
Anemia umumnya disebabkan oleh perdarahan kronik. Gizi yang buruk
atau gangguan penyerapan nutrisi oleh usus juga dapat menyebabkan seseorang
mengalami kekurangan darah. Demikian juga pada wanita hamil atau menyusui,
jika asupan zat besi berkurang, besar kemungkinan akan terjadi anemia.
Perdarahan di saluran pencernaan, kebocoran pada saringan darah di ginjal,
menstruasi yang berlebihan, serta para pendonor darah yang tidak diimbangi
dengan gizi yang baik dapat memiliki resiko anemia (Ikhsan, 2009 ).
Secara umum, tidak dijumpai kendala yang berarti dalam pelaksanaan
kegiatan pengabdian masyarakat ini. Tujuan dari pendidikan kesehatan ini
diharapkan ibu hamil suami keluarga dan masyarakat dapat dan mampu mengatasi
masalah yang terjadi pada ibu hamil Baik itu secara kronis maupun akut. Kegiatan
pengabdian masyarakat ini diterima dengan baik oleh masyarakat terutama bagi
ibu hamil.

BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Kegiatan pengabdian masyarakat berupa pendidikan kesehatan
tentang suplementasi zat besi dan asam folat pada ibu hamil telah terlaksana
dengan baik. Kegiatan pengabdian masyarakat ini mendapat antusias yang
baik dari pemerintah setempat dan masyarakat terutama ibu hamil yang
mengikuti kegiatan. Masyarakat mengharapkan kegiatan ini dapat dilakukan
secara berkelanjutan dan rutin baik dengan lokasi yang sama atau lokasi yang
berbeda dengan sasaran masyarakat yang benar membutuhkan pendidikan
kesehatan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan tentang suplementasi zat
besi dan asam folat pada ibu hamil.
B. Saran
1. Agar kegiatan pengabdian masyarakat ini dapat dilakukan secara
berkelanjutan dan berbasis pemberdayaan masyarakat
2. Kader mampu meneruskan informasi tentang makanan pencegah anemia
defisiensi besi dan makanan yang perlu dikurangi karena menghambat
penyerapan zat besi.
3. Diperlukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan terhadap program
pengabdian masyarakat ini.
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Satuan Acara Penyuluhan (SAP) dan Materi
SATUAN ACARA PENYULUHAN
“SUPLEMENTASI ZAT BESI DAN ASAM FOLAT PADA IBU HAMIL”

Sub Pokok Bahasan

: Suplementasi Zat Besi dan Asam Folat pada Ibu

Hamil
Sasaran

: Ibu hamil

Waktu

: 60 menit

Tanggal

: Sabtu, 9 Juni 2018

Tempat

: Balai Pertemuan Kecamatan Indralaya

1. Tujuan instruktional umum
Setelah dilakukan Pendidikan Kesehatan diharapkan ibu hamil di
Kecamatan Indralaya meengetahui dan memahami dengan baik tentang
pentingnya suplemen zat besi dan asam folat bagi ibu hamil.
2. Tujuan instruktional khusus
Setelah mengikuti pendidikan kesehatan selama 1x60 Menit ibu hamil
mampu memahami:
1. Pengertian anemia
2. Manfaat zat besi
3. Sumber Makanan zat besi
4. Kebutuhan zat besi pada masa kehamilan
3.

Topik
Suplemen zat besi dan asam folat pada ibu hamil.

4. Sasaran
Ibu hamil
5. Metode
a. Ceramah
b. Tanya jawab
6. Media
a. Leaflet
b. LCD Proyektor
7. Waktu dan tempat
Tanggal : Sabtu, 9 Juni 2018
Pukul

: Pukul 16.00 s.d Selesai

Tempat

: Balai Pertemuan Kecamatan Indralaya

8. Setting tempat

Penyaji

moderator

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Peserta

Observe

9. Kegiatan penyuluhan
No
1

Waktu

Kegiatan penyuluh

5 menit

Pembukaan :

Kegian peserta
1. Menyambut

1. Memberi salam dan
memperkenalkan diri

salam dan
mendengarkan

2. Menjelaskan tujuan

2. Mendengarkan

dari penyuluhan.

3. Mendengarkan

3. Melakukan kontrak

4. Mendengarkan

waktu.
4. Menyebutkan materi
penyuluhan yang akan
diberikan
2

30 menit

Pelaksanaan :

1. Menyampaikan

Menyampaikan

informasi yang

informasi tentang:

telah diketahui

1. Pengertian anemia

2. Mendengarkan

2. Manfaat zat besi

dan

3. Sumber

Memperhatikan.

Makanan

zat besi
4. Kebutuhan zat besi
pada

masa

kehamilan
3

20 menit

Tanya jawab :
1. Memberi kesempatan
bertanya kepada
peserta

1. Memberikan
pertanyaan
2. Menjawab
pertanyaan

2. Menjawab pertanyaan
dari peserta
4

5 menit

Penutup :

1. Menyebutkan

1. Feedback materi

sesuai materi

2. Menyimpulkan materi

yang diberikan.

yang telah diberikan.

2. Mendengarkan

3. Membagi leaflet

dan membalas

4. Mengucapkan terima

salam

kasih dan salam

3. Menerima

penutup

10. Evaluasi
Prosedur

: Pemahaman materi

Bentuk

: Essay

Jenis

: Lisan

leaflet.

MATERI
A. Pengertian Anemia
Anemia merupakan salah satu risiko kematian ibu, kejadian bayi
dengan berat badan lahir rendah (BBLR), infeksi terhadap janin dan ibu,
keguguran, dan kelahiran prematur (Kemenkes RI, 2016). Anemia pada
kehamilan dianggap sebagai salah satu faktor risiko utama yang berkontribusi
20-40% kematian ibu secara langsung atau tidak langsung melalui gagal
jantung, preeklampsia, perdarahan antepartum, perdarahan postpartum, dan
sepsis nifas. Serta berat lahir rendah yang dapat berkontribusi pada
peningkatan persentase kematian bayi di negara-negara berkembang (Satyam,
2015).
Anemia dalam kehamilan adalah kondisi ibu dengan kadar
hemoglobin dibawah 11 gr% pada trimester I dan III atau kadar < 10,5 gr%
pada trimester II( Saifuddin, 2009). Anemia dalam kehamilan dapat
mengakibatkan dampak yang membahayakan bagi ibu dan janin. Anemia pada
ibu hamil dapat mengakibatkan resiko terjadinya perdarahan post partum. Bila
anemia terjadi sejak awal kehamilan dapat menyebabkan terjadinya persalinan
prematur (Proverawati, Atikah, 2009).
Menurut Proverawati, A (2009), secara umum anemia dalam
kehamilan di klasifikasikan sebagai berikut; 1) Anemia Defisiensi Besi
sebanyak 62,3%, Anemia defisiensi besi adalah anemia yang terjadi akibat
kekurangan zat besi dalam darah. Pengobatanya adalah pemberian tablet besi
yaitu keperluan zat besi untuk wanita hamil, tidak hamil dan dalam laktasi
yang di anjurkan. 2) Anemia Megaloblastik sebanyak 29%, Anemia ini di
sebabkan karena defisiensi asam folat dan defisiensi vitamin B12 walaupun
kejadianya jarang. 3) Anemia Hipoplastik dan Aplastik sebanyak 8%, Anemia
ini disebabkan karena sum-sum tulang belakang kurang mampu membuat selsel darah baru. 4) Anemia Hemolitik sebanyak 0,7%, Anemia ini disebabkan
karena penghancuran sel darah merah berlangsung lebih cepat daripada
pembuatanya.

Tanda dan gejala ibu hamil dengan anemia adalah keluhan lemah,
pucat, mudah pingsan, sementara tensi masih dalam batas normal, mengalami
mal nutrisi, cepat lelah, sering pusing, mata berkunang-kunang, nafsu makan
turun, konsentrasi turun, nafas pendek (pada anemia parah), dan keluhan mual,
muntah hebat pada hamil muda (Soebroto, 2009).
Akibat yang akan terjadi pada ibu hamil yang mengalami anemia
menurut Proverawati (2009) yaitu : 1) Hamil Muda (trimester pertama) :
abortus, missed abortus, dan kelainan kongenital. 2) Trimester kedua :
perdarahan antepartum, persalinan premature, gangguan pertumbuhan janin
dalam rahim, asphiksia intra utrin sampai kematian, berat badan lahir rendah,
mudah terkena infeksi. 3) Saat Inpartu: Gangguan his primer dan sekunder,
janin lahir dengan anemia, persalinan dengan tindakan tinggi, ibu cepat lelah,
gannguan perjalanan persalinan perlu tindakan operatif.
B. Manfaat Suplemen Zat Besi dan Asam Folat
1. Mencegah cacat tabung saraf
Asam folat berperan penting untuk membantu tabung saraf bayi
berkembang dengan baik. Hal itu akan menghindarkan bayi dari risiko
cacat tabung saraf, seperti anensefali dan spina bifida. Anensefali adalah
kondisi di mana bayi dilahirkan tanpa otak dan tulang tengkorak. Bayi
yang menderita anensefali umumnya akan meninggal setelah dilahirkan.
Sementara itu, spina bifida merupakan kelainan yang membuat bayi
memiliki celah pada tulang belakang dan saraf tulang belakangnya. Bayi
yang mengalami kondisi ini berisiko mengalami berbagai komplikasi,
mulai dari kesulitan berjalan, infeksi otak dan saraf tulang belakang,
masalah tumbuh kembang, hingga kecacatan permanen. Tak hanya tabung
saraf, beberapa peneliti pun mengemukakan bahwa asam folat juga dapat
mencegah terjadinya bibir sumbing dan penyakit jantung bawaan pada
bayi.
2. Mencegah keguguran
Mencukupi asupan asam folat harian sebelum dan selama hamil
juga diyakini mampu mencegah terjadinya keguguran yang merupakan

hilangnya kehamilan atau kematian janin saat usia kehamilan masih
tergolong muda, yaitu kurang dari 20 minggu. Selain keguguran, asam
folat juga dipercaya dapat menurunkan risiko terjadinya beberapa
gangguan kehamilan lain, seperti kelahiran prematur dan gangguan
pertumbuhan janin di dalam kandungan.
3. Menurunkan risiko preeklamsia
Beberapa penelitian telah menemukan bahwa ibu hamil yang
mendapat cukup asupan asam folat sejak trimester kedua kehamilan
memiliki risiko yang lebih kecil untuk mengalami preeklamsia. Kondisi ini
merupakan komplikasi kehamilan yang ditandai dengan peningkatan
tekanan darah, bengkak-bengkak, dan peningkatan kadar protein dalam
urine. Menderita kondisi ini akan meningkatkan risiko ibu mengalami
eklamsia atau kejang yang berbahaya saat hamil. Preklamsia juga dapat
meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan kurang.
4. Mencegah anemia
Anemia atau kurang darah adalah salah satu masalah kesehatan
yang masih banyak dialami oleh ibu hamil di seluruh dunia, tak terkecuali
di Indonesia. Anemia saat hamil dapat menimbulkan berbagai komplikasi
kehamilan yang berpotensi mengancam nyawa ibu dan bayi. Oleh karena
itu, ibu hamil perlu mendapatkan asupan asam folat dan zat besi yang
cukup
C. Sumber Makanan Zat Besi dan Asam Folat
Zat besi yang berasal dari hewani yaitu; daging, ayam, ikan, telur.
Zat besi yang berasal dari nabati yaitu;kacang-kacangan, sayuran hijau, dan
pisang ambon. Keanekaragaman konsumsi makanan berperan penting dalam
membantu meningkatkan penyerapan Fe didalam tubuh. Kehadiran protein
hewani, vitmin C, Vitamin A, Asam folat,

zat gizi mikro lain dapat

meningkatkan penyerapan zat besi dalam tubuh. Manfaat lain dari
mengkonsumsi makanan sumber zat besi adalah terpenuhinya kecukupan
vitamin A, karena makanan sumber zat besi biasanya juga merupakansumber
vitamin A (Almatsier, 2002).

D. Kebutuhan Zat Besi selama kehamilan
Kebutuhan akan zat-zat selama kehamilan meningkat, peningkatan
ini ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan janin untuk bertumbuh
(pertumbuhan janin memerlukan banyak darah zat besi, pertumbuhan plasenta
dan peningkatan volume darah ibu, jumlahnya enzim 1000mg selama hamil
(Arisman, 2007). Kebutuhan zat besi akan meningkat pada trimester dua dan
tiga yaitu sekitar 6,3 mg perhari. Untuk memenuhi kebutuhan zat besi ini
dapat diambil dari cadangan zat besi dan peningkatan adaptif penyerapan zat
besi melalui saluran cerna. Apabila cadangan zat besi sangat sedikit atau tidak
ada sama sekali sedangkan kandungan dan serapan zat besi dari makanan
sedikit, maka pemberian suplemen sangat diperlukan untuk memenuhi
kebutuhan zat besi ibu hamil (Arisman, 2007).
Kebutuhan zat besi menurut Waryana,(2010) adalah sebagai
berikut:
1. Trimester I : Kebutuhan zat besi ± 1 mg/hari, (kehilangan basal 0,8
mg/hari) ditambah 30-40 mg untuk kebutuhan janin dan sel darah merah.
2. Trimester II : Kebutuhan zat besi ± 5 mg/hari, (kehilangan asal 0,8
mg/hari) ditambah kebutuhan sel darah merah 300 mg dan conceptus
115 mg.
3. Trimester III : Kebutuhan zat besi ± 5 mg/hari, (kehilangan basal 0,8
mg/hari) ditamabah kebutuhan sel darah merah 150 mg dan conceptus
223mg.
Penyerapan besi dipengaruhi oleh banyak faktor. Protein hewani
dan vitamin C meningkatkan penyerapan. Kopi, teh, garam kalsium,
magnesium dapat mengikat Fe sehingga mengurangi jumlah serapan. Karena
itu sebaiknya tablet Fe ditelan bersamaan dengan makanan yang dapat
memperbanyak jumlah serapan, sementara makanan yang mengikat Fe
sebaiknya dihindarkan, atau idak dimakan dalam waktu bersamaan.
Disamping itu, penting pula diingat, tambahan besi sebaiknya diperoleh dari
makanan.
Suplemen oral zat besi dapat menyebabkan mual, muntah, kram
lambung, nyeri ulu hati, dan konstipasi (kadang-kadang diare). Namun derajat

mual yang ditimbulkan oleh setiap preparat tergantung pada jumlah element
zat besi yang diserap. Takaran zat besi diatas 60 mg dapat menimbulkan efek
samping yang tidak dapat diterima pada ibu hamil sehingga terjadi
ketidakpatuhan dalam pemakaian obat jadi tablet zat besi denagan dosis
rendah lebih cenderung ditoleransi (dan diminum) dari pada dosisi tinggi.
Bagi banyak wanita dosis rendah sudah memadai (Soe jordan, 2003).
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