OPHIOCEPHALUS STRIATUS DAN
ANEMIA KEHAMILAN

i

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak
melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling
sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit
Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara
paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan,
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan
atau barang hasil pelangaran hak cipta terkait sebagai
dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
ii

OPHIOCEPHALUS STRIATUS DAN
ANEMIA KEHAMILAN

Indryani, S.ST., M.Kes.
Arfan Nur, S.Kep., Nurse., M.Kes.

PENERBIT:
CV. AA. RIZKY
2021
iii

OPHIOCEPHALUS STRIATUS DAN
ANEMIA KEHAMILAN
© Penerbit CV. AA RIZKY
Penulis:
Indryani, S.ST., M.Kes.
Arfan Nur, S.Kep., Nurse., M.Kes.
Desain Cover & Tata Letak:
Tim Kreasi CV. AA. Rizky
Cetakan Pertama, Desember 2021
Penerbit:
CV. AA. RIZKY
Jl. Raya Ciruas Petir, Puri Citra Blok B2 No. 34
Kecamatan Walantaka, Kota Serang - Banten, 42183
Hp. 0819-06050622, Website : www.aarizky.com

E-mail: aa.rizkypress@gmail.com

Anggota IKAPI
No. 035/BANTEN/2019

ISBN : 978-623-405-054-7
x + 88 hlm, 21 cm x 14,8 cm

Copyright © 2021 CV. AA. RIZKY
Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.
Isi diluar tanggungjawab Penerbit

iv

PRAKATA

Alhamdulillah, Puji Syukur Kami Panjatkan
Kehadirat Allah SWT, Berkat Rahmat Dan HidayahnyaLah Sehingga Kami Dapat Menyusun Buku Ini Dengan
Judul (Ophiocephalus Striatus) Dan Anemia Dalam
Kehamilan, banyaknya dampak yang ditimbulkan pada
anemia dalam kehamilan baik pada ibu maupun pada
janin yang mengakibatkan kematian sehingga penulis
tertarik mengkaji lebih dalam melalui penelitian dan
menyusun buku ini. Buku Ini Dibuat Berdasarkan Hasil
Penelitian
Pengaruh

Yang

Telah

Pemberian

Peneliti
Konsumsi

Lakukan

Terkait

Ikan

Gabus

(Ophiocephalus Striatus) Terhadap Peningkatan Kadar
Hemoglobin Pada Ibu Hamil Anemia Dimana Terdapat
Pengaruh

Yang

Sangat

Signifikan

Terhadap

Peningkatan Kadar Hemoglobin Pada Ibu Hamil
Anemia.
Penulis

Sangat

Berharap

Buku Ini

Dapat

Memberi Manfaat Dan Menambah Wawasan Bagi ibu
hamil dan

Khususnya Ibu Hamil Yang Mengalami

Anemia Sebagai Alternatif Pemecahan Dari Kasus
Anemia Dalam Kehamilan Yang Dihadapi Sehingga
Anemia Dalam Kehamilan Dapat Teratasi Khususnya
v

Di Kabupaten Bone Penulis Memohon Maklum Jika
Buku Ini Masih Jauh Dari Kesempurnaan. Oleh Karena
Itu Penulis Sangat Mengharapkan Kritik Dan Saran
Yang Sifatnya Membangun Kami.

Bone, Desember 2021
Penulis
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BAB I
KEHAMILAN

A. Proses terjadinya Kehamilan dan Tumbuh
Kembang Konsepsi
Kehamilan

merupakan

pengalaman

yang

sangat bermakna bagi perempuan, keluarga dan
masyarakat,

perilaku

ibu

hamil

selama

kehamilannya akan mempengaruhi kehamilannya,
untuk setiap kehamilan harus ada spermatozoa dari
pria ovum dari wanita, dan terjadinya proses
fertilisasi, implantasi dan nidasi yang merupakan
syarat dalam proses terjadinya suatu kehamilan.
Proses fertilisasi terjadi ketika pada saat senggama
3-5 ml semen yang mengandung lebih dari 300
juta sperma yang diejakulasi dengan adanya
gerakan flagella (bulu getar), sperma bergerak
menembus lender vagina melintasi endometrium
menuju tuba untuk bertemu dengan sel telur yang
berada

dalam

ampulla

tuba.

Konsepsi

atau

fertilisasi merupakan proses pertemuan dan dan
peleburan antara sel telur dengan sperma. Untuk
membuahi satu sel telur, sperma harus mampu
menembus corona radiata dan zona pelucida yang
1

melindungi ovum selanjutnya inti sel telur dan inti
sel

sperma

yang

berfertilisasi

mengalami

perubahan yang disebut zygote. Sebelum proses
fertilisasi

sperma

juga

mengalami

perubahan

fisiologis yang disebut dengan kapasitasi dimana
terlepasnya

lapisan

pelindung

sperma

yang

dipengaruhi oleh enzim yang diproduksi oleh tuba
dan terjadi pula reaksi akrosom dimana perforasi
pada bagian anterior kepala sperma, sehingga
enzim hyaluronidase dapat menembus melalui
perforasi tersebut menuju korona radiata dan zona
pellusida sel telur. Hanya satu sperma yang yang
dibutuhkan untuk proses fertilisasi.
Tahap perkembangan dari kedua gamet yang
disebut konsepsi atau fertilisasi sebagai awal
mulainya 3 tahap perkembangan awal manusia
yaitu, ovum, Embrio, dan fetus atau janin. Tahap
ovum

adalah

sejak

periode

konsepsi

sampai

terbentuknya vili primer, kira-kira 12-14 hari (4
minggu sejak HPHT), pada akhir periode ini
implantasi dan nidasi terjadi sempurna dimana
seluruh hasil konsepsi telah tertanam pada lapisan
endometrium

ditutupi

oleh

permukaan

epithelium.Tahap Embrio adalah akhir tahap ovum
sampai ukuran menjadi kira-kira 3 cm dari puncak
2

kepala-bokong pada hari ke 54-56 atau 10 minggu
HPHT, karakteristik periode ini adalah pertumbuhan
sel yang sangat cepat merupakan waktu yang
sangat kritis dari seluruh tahap perekembangan
individu. Semua organ dalam system tubuh mulai
terbentuk dan sangat peka terhadap rangsangan,
terhadap obat-obatan, virus,radiasi, dan infeksi.
Gangguan perkembangan pada saat ini dapat
mengakibatkan kelainan bawaan. Akhir tahap ini
merupakan perkembangan seluruh system tubuh
yang telah terbentuk. Tahap fetus merupakan
tahap akhir embrio sampai kehamilan berakhir
dengan persalinan. Pada tahap ini tidak seperti
pada tahap embrio yang menganggu pembentukan
organ tetapi akan mempengaruhi fungsi fisiologis
misalnya pada otak. Setelah terjadinya fertilisasi
kira

kira

hari

ke-5

zona

pellusida

mulai

berdegenerasi dan blastosis mulai menempel pada
dinding endometrium proses ini disebut implantasi.
Setelah hari ke 7- hari ke 10 blastosis tertanam
sempurna pada dinding endometrium yang disebut
dengan nidasi(desidua). Pada proses nidasi kadang
timbul perdarahan bercak yang disebut tanda
Hartman. Setelah proses tahap awal kehamilan,
terjadilah proses pertumbuhan dan perkembangan
3

hasil konsepsi didalam Rahim. (Anita Widiastuti,
2021)
Tabel 1.1
Proses Pertumbuhan dan Perkembangan Hasil
Konsepsi
Umur

Panjang

Berat

Pembentukan

kehamilan

Badan

badan

organ

8 minggu

2,5 cm

5 gr

Merupakan
perkembangan
tercepat,
jantung mulai
memompa
darah, anggota
badan hidung,
kuping, jari
jemari mulai
dibentuk,
kepala fleksi

12 minggu

9 cm

15 gr

Embrio menjadi
janin, denyut
jantung dapat
terlihat dengan
ultrasound.
Diperkirakan
lebih berbentuk
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manusia karena
tubuh
berkembang,
jenis kelamin
dapat diketahui
dan ginjal
sudah mulai
memproduksi
urin
Daun kuping
lebih jelas,
kelopak mata
melekat, leher
mulai terbentuk
alat kandungan
luar terbentuk,
namun belum
berdiferensiasi.
16 minggu

16cm

120 gr

Sistem
muskuloskeletal
sudah matang,
sistem saraf
melakukan
kontrol
pembuluh darah
5

janin dapat
mengenggam,
kaki
menendang
dengan aktif
,jantung janin
dapat
didengarkan
dengan
funandoskop,
kelopak mata
alis, mata dan
kuku
20 minggu

25 cm

280 gr

Verniks
melindungi
tubuh, kulit
sangat keriput
karena lemak
subkutan terlalu
sedikit. Alis,
bulu mata dan
rambut
terbentuk. Janin
mulai
menjawab

6

rangsangan dari
luar janin akan
tenang apabila
ibu
mendengarkan
musik yang
tenang.
24 minggu

30 cm

600 gr

Kerangka
berkembang
dengan cepat,
rambut
menutupi
kepala deposit
lemak subkutan
lebih banyak
yang
menyebabkan
kerutan kulit
mulai
berkurang.
Perkembangan
pernapasan
dimulai. Bila
lahir dapat
bernapas tapi
7

hanya bertahan
hidup beberapa
jam saja.
28 minggu

35 cm

1000
gr

Janin dapat
bernapas,
menelan dan
mengatur suhu,
surfaktan
terbentuk
didalam paruparu lanugo
berkurang. Bila
lahir dapat
bernapas
menangis pelan
dan lemah.

32 minggu

40 cm

1800gr

Simpanan
lemak
berkembang
dibawah kulit,
lanugo mulai
berkurang
tetapi masih
tertutup verniks

8

kaseosa, bila
lahir kelihatan
seperti orang
tua kecil atau
little old men.
36 minggu

45cm

2900gr

Penulangan
(oksipikasi)
tulang
tengkorak
masih belum
sempurna,
muka berseri
tidak keriput,
jaringan lemak
terus
bertambah.

40 minggu

50 cm

3000gr

Bayi cukup
bulan,kulit licin,
fetus gemuk
dan merah
sedikit lanugo
dan sedikit
verniks kaseosa

(Anita Widiastuti, 2021)
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B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kehamilan
Faktor yang mempengaruhi kehamilan yaitu
faktor fisik dan psikologis dimana status kesehatan
wanita sebelum hamil akan berpengaruh pada
kehamilannya

dan

mempengaruhi

tumbuh

kembang zygote, embrio, dan janin termasuk
keabnormalan formasi. Serangan penyakit dan
selama kehamilan yang dapat membahayakan janin
terbagi atas dua kategori yaitu penyakit umum dan
penyakit menular. Jika seorang wanita hamil
memiliki status kesehatan yang tidak baik maka
perlu

mendapatkan

pertolongan

medis

untuk

merencanakan apa saja yang diperlukan untuk
pencegahan pada janin dan pengobatan pada
ibunya.
Status

Gizi

selama

masa

kehamilan

merupakan sumber nutrisi bagi pertumbuhan dan
perkembangan janin yang dikandungnya. Apabila
wanita hamil memiliki status gizi kurang selama
kehamilannya maka akan beresiko memiliki bayi
dengan kondisi kesehatan yang buruk. Wanita
hamil dengan status gizi kurang memiliki kategori
risiko tinggi keguguran, KJDR, kematian bayi baru
lahir, cacat dan BBLR, selain itu ibu hamil dengan
status gizi kurang dapat terjadi komplikasi yang
10

cukup berat selama kehamilannya yaitu salah
satunya Anemia (kekurangan sel darah merah) dan
terjadinya berbagai komplikasi selama kehamilan
dan proses persalinannya. (Ai Yeyeh Rukiah, 2013)
Dengan demikian makanan ibu hamil harus
cukup bergizi

agar

janin yang

dikandungnya

memperoleh makanan bergizi cukup sehingga
suplay nutrisi, darah, oksigen dari ibu kejanin
berlangsung

dengan

baik.

Kekurangan

dan

kelebihan nutrisi masing-masing memiliki dampak
pada

ibu

dan

janin

adapun

dampak

yang

ditimbulkan akibat kelebihan nutrisi yaitu berat bayi
yang tidak normal sehingga akan mengalami
kesulitan dalam proses persalinan. Kebutuhan gizi
pada ibu hamil secara umum yaitu pemenuhan
asam folat dimana asam folat merupakan bagian
dari vitamin B complex yang dapat di isolasi dari
sayuran hijau (seperti bayam), buah segar, kulit,
hati, ginjal, dan jamur. Asam folat disebut juga
dengan folacin kebutuhan akan folic acid sampai
50-100 mg/hari pada wanita normal dan 300-400
mg/hari pada wanita hamil sedangkan hamil
kembal lebih besar lagi. Kekurangan asam folat
menyebabkan

gangguan

plasenta,

abortus

habitualis, solutio plasenta dan kelainan kongenital
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pada janin. Selain pola makan yang dihubungkan
dengan gaya hidup masyarakat terdapat beberapa
gaya hidup yang cukup merugikan kesehatan
seorang wanita hamil diantaranya substance abuse,
perokok, hamil diluar nikah, kehamilan yang tidak
diharapkan,

dimana

dapat

menganggu

kesejahtraan bayi yang dikandungnya. Adapun
factor

psikologis

yang

yang

mempengaruhi

kehamilan yaitu terjadinya stress pada ibu hamil
dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan janin,
dimana janin dapat mengalami keterlambatan
perkembangan atau gangguan emosi saat lahir
nanti jika stress pada ibu tidak tertangani dengan
baik.Stres merupakan reaksi individu terhadap
situasi yang menimbulkan tekanan atau ancaman.
Respon non spesifik dari tubuh terhadap tuntutan
yang harus dilakukan tubuh, stress dibagi menjadi
dua yaitu stress internal dimana stress ini berasal
dari dalam diri ibu hamil factor psikologis yang
mempengaruhi kehamilan berasal dari dalam diri
ibu dapat berupa latar belakang kepribadian ibu
dan pengaruh perubahan hormonal yang terjadi
selama

kehamilan.

Ibu

hamil

yang

memiliki

kepribadian immature (kurang matang) biasanya
dijumpai pada calon ibu yang masih sangat muda,
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introvert (tidak mau berbagi dengan orang lain)
atau

tidak

seimbang

antara

prilaku

dan

perasaannya, demikian pula dengan pengaruh
perubahan hormone yang berlangsung selama
kehamilan juga berperan dalam perubahan emosi,
membuat perasaan jadi tidak menentu, konsentrasi
berkurang dan sering pusing. Adapun stressor
eksternal berasal dari orang lain terhadap individu.
Penyebab lain dari stress dapat berasal dari
eksternal
rumah

dimana
tangga,

terjadinya

keretakan

pengangguran

atau

dalam
adanya

kematian anggota keluarga. Gangguan emosi baik
berupa stress atau depresi yang dialami pada
trimester pertama kehamilan akan berpengaruh
pada janin, karena pada saat itu janin dalam proses
pembentukan

organ.

Akan

mengakibatkan

pertumbuhan bayi terhambat atau BBLR. Adapun
factor

psikologis

keluarga,substance

yang
abuse,

lain

yaitu

pertner

support

abuse

dan

kehamilan dengan gangguan penyakit jiwa. (Ai
Yeyeh Rukiah, 2013). Selain factor fisik dan
psikologis kehamilan juga dipengaruhi oleh factor
lingkungan, social, budaya dan ekonomi.

Banyak

alasan ibu mengalami kesulitan untuk menjadi
sehat

terutama

ibu

hamil,

beberapa

alasan
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diantaranya
medik,

kemiskinan,

kurang

termasuk

kurangnya

Pendidikan

pengaruh

dan

social

pelayanan

pengetahuan,

budaya

berupa

kepercayaan yang merugikan atau membahayakan.
Bidan harus mengkaji apakah ibu hamil menganut
atau mempunyai kepercayaan atau adat kebiasaan
tabu

setempat

kehamilan.

yang

Kemudian

bermanfaat,

nettal

berpengaruh
menilai

(tidak

hal

terhadap
tersebut

berpengaruh

pada

keamanan atau kesehatan), tidak jelas (efek tidak
diketahui/tidak dipahami) atau membahayakan.
Terutama

bila

factor

budaya

tersebut

dapat

menghambat pemberian asuhan yang optimal bagi
ibu hamil. Bidan harus mampu mencari jalan untuk
menolongnya atau meyakinkan ibu untuk merubah
kebiasaannya dengan memberikan penjelasan yang
benar.
C. Penyulit Dan Komplikasi Kehamilan
1. Perdarahan Pervaginam
Kehamilan merupakan hal yang fisiologis.
Namun kehamilan yang normal dapat berubah
menjadi patologi. Salah satu asuhan yang
dilakukan oleh seorang bidan untuk menapis
adanya risiko ini yaitu melakukan deteksi dini
14

adanya komplikasi ibu dan 1janin yang mungkin
terjadi pada masa kehamilan muda meliputi
perdarahan

pervaginam,

hyperemesis

gravidarum, maupun nyeri perut bagian bawah.
(Ika Pantikawati, 2012). Pada masa hamil muda
keadaan

ini

dapat

menimbulkan

bahaya

keguguran pada janin dalam kandungan.
a. Perdarahan pervaginam pada awal kehamilan
yang terjadi selama 22 minggu kehamilan
Tanda

Tanda gejala

Kemungkinan

Gejala yang

yang kadang

Diagnosa

biasanya

kala timbul

timbul
Perdarahan

Kram/nyeri

Abortus

ringan

abdomen

iminens

Serviks

bagian bawah

tertutup

Uterus lebih

Uterus

lunak dari

sesuai usia

normal

kehamilan
Perdarahan

Pingsan

Kehamilan

ringan

Nyeri tekan

ektopik

Nyeri

massa

abdomen

adneksa

Serviks

Amenore
15

tertutup

Nyeri goyang

Uterus

pada serviks

sedikit lebih
besar dari
normal
Uterus lebih
lunak dari
normal
Perdarahan

Kram/nyeri

Abortus

ringan

abdomen

komplit

Serviks

bagian bawah

tertutup

yang ringan

Uterus lebih

Riwayat

kecil dari

pengeluaran

usia

hasil konsepsi

kehamilan
Uterus lebih
lunak dari
normal

16

Perdarahan

Kram/nyeri

Abortus

berat

abdomen

insipiens

Serviks

bagian bawah

membuka

yang ringan

Uterus

Nyeri tekan

sesuai usia

uterus

kehamilan

Tidak ada
pengeluaran
hasil konsepsi

Perdarahan

Kram/nyeri

Abortus

hebat

abdomen

inkomplit

Serviks

bagian bawah

membuka

Pengeluaran

Uterus lebih

sebagian

kecil dari

hasil konsepsi

usia
kehamilan
Perdarahan

Mual/muntah

Kehamilan

berat

Abortus

mola

Serviks

spontan

membuka

Kram/nyeri

Uterus lebih

abdomen

besar dari

bagian bawah

usia

Kista ovarium

kehamilan

Awitan awal

Uterus lebih

preeklampsia

lunak dari

Tidak ada

normal

janin

Pengeluaran
sebagian
17

hasil
konsepsi
yang
menyerupai
buah
anggur.
(Anggita sari, 2015)
b. Perdarahan pervaginam pada akhir kehamilan
setelah 22 minggu kehamilan
Tanda dan

Tanda dan

Kemungkinan

Gejala yang

Gejala yang

Diagnosis

biasa timbul

kadang
timbul

Perdarahan

Syok Uterus

Abrupsio

setelah 22

tegang/nyeri

plasenta

minggu

tekan uterus

gestasi

Pergerakan

(dapat

janin

retensi

kurang/tidak

diuterus)

ada

Nyeri

Gawat janin

abdomen

atau tidak

intermitten

ada bunyi

atau

jantung janin

konstan
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Perdarahan

Syok

Plasenta

setelah 22

Perdarahan

previa

minggu

dapat

gestasi

ditimbulkan
oleh
hubungan
seksual
Uterus
relaksasi
Presentasi
janin tidak
teraba
didalam
panggul/
rongga uterus
bawah teraba
kosong
Kondisi janin
normal

Perdarahan

Syok yang

Solusio

dengan

tidak sesuai

Plasenta

nyeri

dengan

intermitten

jumlah darah

atau

yang keluar

menetap

(tipe
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Warna

tersembunyi)

darah

Anemia Berat

kehitaman

Melemah

dan cair,

atau hilangya

tetapi

gerak janin

mungkin

Gawat janin

ada bekuan

Uterus

jika solusio

tegang dan

relative baru nyeri.
Jika ostium
terbuka,
terjadi
perdarahan
berwarna
merah segar
2. Bengkak Pada Muka, Tangan dan Kaki
Memasuki

masa

kehamilan

beberapa

perubahan tubuh pada ibu hamil antara lain
adalah

kenaikan

pembengkakan

berat

pada

badan

bagian

dan

tubuh

sedikit
seperti,

tangan kaki dan wajah, namun waspada bila
terjadi

pembengkakan

pada

bagian

tubuh

tersebut dan diikuti dengan nyeri tengkuk , nyeri
ulu hati dan pusing kepala bahkan kejang-kejang
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mendadak disertai pertambahan berat badan
berlebihan selama hamil juga perlu diwaspadai.
Semua tanda tersebut mengarah pada keadaan
keracunan

kehamilan

atu

disebut

dengan

preeklampsia dan eclampsia bila kejang. Untuk
ibu hamil yang mengalami kenaikan tekanan
darah selama kehamilan seringkali diikuti dengan
pembengkakan pada anggota tubuh kaki, bila
sudah mendapat perawatan sebaiknya ibu hamil
sering-sering mengganjal kedua kaki lebih tinggi
dari tubuh agar memperlancar aliran darah dan
mencegah penumpukan cairan berlebihan di
area kaki. Hindari penggunaan pakaian yang
ketat selama hamil. Ibu hamil dengan kondisi
bengkak, pusing kepala, nyeri tengkuk dan ulu
hati, mata berkunang-kunang, wajib segera
memeriksakan

diri

kebidan

dan

tenaga

kesehatan terdekat.
3. Kenaikan Berat Badan Yang Kurang Atau
Lebih
Kenaikan berat rata-rata selama masa
hamil adalah 12,5 kg, dari jumlah ini, 9 kg
merupakan berat janin, plasenta, cairan amnion,
hipertrofi uterus, peningkatan volume darah
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maternal, pembesaran payudara, dan volume
darah maternal, pembesaran payudara, dan
volume

intrasel

dan

ekstra

sel

maternal.

Kenaikan berat sisanya merupakan peningkatan
cadangan lemak maternal. Wanita dengan berat
badan dibawah normal pada awal kehamilan
beresiko melahirkan bayi dengan berat lahir
rendah (BBLR) dan bayi premature. Wanita
tersebut harus mengalami kenaikan berat badan
sebesar 2,2 kg selama dua trimester teraakhir.
Bagi wanita yang berat badan normal, kecepatan
kenaikan berat badan harus mencapai 1-1,8 kg
selama trimester pertama dan 0,5 kg per minggu
selama sisa masa hamil. Wanita dengan berat
badan lebih pada awal masa hamil tidak selalu
memiliki cadangan nutrisi, bergantung pada
kualitas diet mereka. Wanita dengan berat
badan berlebih harus mengalami kenaikan berat
badan sebesar 1 kg selama trimester pertama
dan sedikit dibawah 0,5 kg perminggu selama
dua trimester terakhir.
4. Peningkatan Tekanan Darah
Peningkatan tekanan darah atau hipertensi
dalam masa kehamilan termasuk hipertensi
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karena

kehamilan

dan

hipertensi

kronik

(meningkatnya tekanan darah sebelum usia
kehamilan 20 minggu). Nyeri kepala, kejang,
dan hilangnya kesadaran sering berhubungan
dengan hipertensi dalam kehamilan. Keadaan
janin yang dapat mengakibatkan kejang ialah
epilepsy, malaria, trauma kepala, meningitis, dan
ensefasilitis.

Tekanan

diastolic

merupakan

indicator untuk prognosis pada penanganan
hipertensi dalam kehamilan. Keadaan lain yang
dapat mengakibatkan kejang ialah epilepsi,
malaria,

truma

ensefalitis.
indikator

kepala,

Tekanan
untuk

meningitis,

diastolik

prognosis

pada

dan

merupakan
penaganan

hipertensi dalam kehamilan. Tekanan diastolik
mengukur tekanan perifer dan tidak dipengaruhi
oleh

keadaan

emosi

pasien

(seperti

pada

tekanan sistolik). Jika tekanan diastolik > 90
mmHg pada dua pemeriksaan berjarak 4 jam
atau lebih, diagnosisnya adalah hipertensi. Pada
keadaan urgent, tekanan diastolik 110 mmHg
dapat dipakai sebagai dasar diagnosis, dengan
jarak waktu pengukuran < 4 jam. Jika hipertensi
pada kehamilan > 20 minggu, pada persalinan,
atau

dalam

48

jam

sesudah

persalinan,
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diagnosisnya adalah hipertensi dalam kehamilan.
Jika hipertensi terjadi pada kehamilan < 20
minggu, diagnosisnya adalah hipertensi kronik.
Klasifikasi hipertensi dalam kehamilan adalah
sebagai berikut Hipertensi (tanpa proteinuria
atau edema), Preeklamsi ringan, Preeklamsi
berat, Eklamsia.
Gejala dan tanda
yang selalu ada

Tanda yang

Diagnosis

kadang ada

Tekanan diastolik

Hipertensi

> 90 mmHg

Kronik



Tekanan

Hipertensi

diastolik 90-110

kronik

mmHg

dibarengi

(dalam

2kali

dengan

pengukuran

preeklampsia

bejarak 4 jam)

ringan

pada kehamilan
< 20 minggu.


Proteinuria
++
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Gejala dan

<



Tekanan

Hipertensi

diastolik 90-110

dalam

mmHg (dalam 2

kehamilan

kali pengukuran
berjarak 4 jam)
pada kehamilan
> 20 minggu


Proteinuria
sampai -



Tekanan

Preeklampsia

diastolik 90-110

ringan

mmHg

(dalam

2kali
pengukuran
berjarak 4 jam)
pada kehamilan
> 20 minggu


Proteinuria
sampai++



 Hiperrefle

Tekanan
diastolik ≥ 110
mmHg



ksia

Preeklampsia
berat

pada  Nyeri

kehamilan > 20

kepala

minggu

(tidak

Proteinuria

hilang

≥+++

dengan
analgetika
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biasa)
 Penglihatan kabur
 Oligouria
(<

400

ml/

24

jam)
 Nyeri
abdomen
atas
(epigastium)
 Edema
paru


Kejang

 Koma



Tekanan

 Sama

diastolik ≥ 90

seperti

mmHg

preeklamp

pada

kehamilan > 20

Eklampsia

sia berat

minggu


Proteinuria

≥

++
Trismus

 Kaku
kuduk
 Punggung
melengku
ng
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Tetanus

 Perut
kaku
 Spasme
spontan

5. Mual terus menerus
Pada kehamilan ada perubahan hormon
tubuh yang berguna untuk mempertahankan
pertumbuhan dan menjaga kehamilan. Namun
pada beberapa ibu hamil ini hali ini dapat
mengakibatkan

muntah

berlebihan

bahkan

hingga kesadaran menurun akibat kekurangan
cairan dan zat makanan. keadaan ini sangat
membahayakan kondisi ibu dan janin dalam
kandungan.
6. Sakit kepala yang hebat
Sakit kepala bisa terjadi selama kehamilan,
dan sering kali merupakan ketidaknyamanan
yang normal dalam kehamilan. Sakit kepala yang
menunjukkan suatu masalah yang serius adalah
sakit kepala yang hebat, yang menetap dan
tidak hilang dengan beristirahat. Kadang-kadang
dengan sakit kepala yang hebat tersebut, ibu
mungkin menemukan bahwa penglihatannya
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menjadi kabur dan terbayang. Sakit kepala yang
hebat dalam kehamilan adalah gejala dari
eklampsia.
7. Penglihatan kabur
Karena

pengaruh

hormonal,

ketajaman

penglihatan ibu dapat berubah dalam kehamilan.
Perubahan ringan normal. Masalah visual yang
mengindikasikan keadaan yang mengancam jiwa
adalah perubahan visual mendadak, misalnya
pandangan kabur atau terbayang. Perubahan
penglihatan ini mungkin disertai dengan sakit
kepala yang hebat dan mungkin merupakan
suatu tanda preeklampsia.
8. Keluar cairan per vagina (ketuban pecah
dini)
Bagi ibu hamil dalam usia kehamilan
berapapun bila mengalami ada cairan keluar dari
jalan lahir baik itu merembes maupun mengalir
segera menuju ketempat layanan kesehatan
untuk memastikan apakah ibu mengalami pecah
ketuban. Jangan lupa perhatikan warna air
ketuban

atau

beritahukan
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perembesan

pada

bidan

air

saat

ketuban,
memeriksa

misalnya

banyaknya

air

ketuban

hingga

membasahi seprai atau beberapa kali mengganti
pembalut, warna dan baunya. Jangan menunda
untuk memeriksakan diri karena air ketuban
semakin berkurang dan bisa kering. Beresiko
bayi

mengalami

infeksi

dalam

kandungan.

Terutama bila air ketuban berwarna kuning
kental atau kehijauan bau, ibu hamil wajib
segera

datang

kepada

tenaga

kesehatan

terdekat. Jika keluarnya cairan ibu tidak terasa,
berbau amis, dan berwarna putih keruh, berarti
yang keluar adalah air ketuban. Jika kehamilan
belum cukup bulan, hati-hati akan adanya
persalinan

preterm

dan

komplikasi

infeksi

inpartu.
9. Gerakan janin tidak terasa
Pada kehamilan yang masih muda belum
dapat dirasakan, pada umumnya memasuki
kehamilan 5 bulan ibu hamil semakin sering
merasakan

gerakan-gerakan

kandungan,

bila

dalam

janin

dalam

keadaan

terjaga

diharapkan seorang ibu hamil bisa merasakan
gerakan janin kurang lebih 10 kali dalam 12 jam.
Bila ibu tidak merasakan gerakan janin segera
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menuju ke tempat layanan kesehatan agar tidak
terlambat
kandungan,

dan
Ibu

terjadi
hamil

kematian
bisa

dalam

mempraktikkan

menghitung gerakan janin ini misalnya dengan
menulis dikertas saat sambil bekerja, misalnya
dengan membuat tulisan denga sepuluh huruf :
“SAYANG BAYI” bila setiap merasakan bayi
bergerak, segera ibu menulis satu huruf saja
maka selama bekerja dikantor atau saat di
rumah. Bila sudah terangkai kalimat sayang
bayi berarti sudah aman. Waspadai bila tiba-tiba
berhenti bergerak sama sekali setelah gesit
bergerak terus menerus tanpa henti. Pada
beberapa kasus bayi dengan lilitan tali pusat
sering kali janin daam kandungan setelah
bergerak lincah, tiba-tiba bayi tidak bergerak
sama sekali. Untuk meransang gerakan bayi
sehari-hari bisa dilakukan antara lain ibu coba
berbaring miring kesatu sisi tubuh kearah kiri
dan

usap

perlahan

perut

ibu,

ajak

bayi

berkomunikasi sambil ibu relaksasi dan menarik
napas

panjang.

Kesejahteraan

janin

dapat

diketahui dari keaktifan gerakannya. Minimal
adalah 10 kali dalam 24 jam. Jika kurang dari
itu, maka waspada akan adanya gangguan janin
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dalam rahim, misalnya asfiksia janin, sampai
kematian janin.
10. Nyeri perut yang hebat
Sebelumnya harus dibedakan nyeri yang
dirasakan

adalah

bukan

his

seperti

pada

persalinan. Pada kehamilan lanjut, jika ibu
merasakan

nyeri

perut

yang

hebat,

tidak

berhenti selama istirahat, disertai dengan tandatanda syok yang membuat keadaan ibu makin
lama makin memburuk, dan disertai perdarahan
yang tidak sesuai dengan beratnya syok maka
harus waspada akan kemungkinan terjadinya
solusio plasenta. Nyeri perut pada kehamilan 22
minggu atau kurang, hal ini mungkin gejala
utama pada kehamilan ektopik atau abortus.
Gejala dan

Gejala dan

Tanda yang

tanda yang

selalu ada

kadang ada

 Nyeri perut

 Pingsan

Kehamilan

 Perdarahan

 Tumor

ektopik

sedikit
 Serviks
tertutup
 Uterus sedikit

Diagnosis

adneksa
nyeri
 Aminorhea
 Serviks
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besar

nyeri

 Uterus lunak
 Nyeri perut
 Sekret vagina
cair

dan

goyang
 Riwayat

Amnionitis

keluarnya
cairan

berbau

 Uterus

setelah

teraba

kehamilan 22

lunak
 Djj cepat

minggu
 Demam/

 Perdarahan

mengigil

per
vaginam
ringan

 Nyeri

perut

(dapat

 Syok

Ruptur

 Distensia

uteri

berkurang

abdomen/

setelah

adanya

rupture)

cairan

 Perdarahan

bebas
 Kontur

(intera
abdomen dan

uterus

atau

abnormal

vaginam)

per

 Abdomen
teraba
lemas
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 Bagian janin
teraba
dengan
mudah
 Gawat
janin/tidak
adanya djj
 Denyut
jantung ibu
yang cepat
 Nyeri perut
 Massa

 Teraba

Kista
ovarium

massa

adneksa

tumor

pada periksa

perut

dalam

bawah

di

 Perdarahan
vaginal
ringan
 Nyeri

perut

bawah
 Demam
tinggi

tidak

Abses

 Distansia

pelvik

abdomen
atau

 Anoreksia
 Mual/

mengigil
 Bising

 Nyeri lepas

usus

muntah
 Syok
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terdengar
 Nyeri

perut

bawah
 Demam
 Nyeri lepas

 Perut

Apendisitis

membengkak
 Anoreksia
 Mual/
muntah
 Lieusparalitik
/lekositosis
 Tidak
teraba
massa pada
perut
bawah
 Lokasi nyeri
lebih tinggi
diharapkan

 Disuria
 Sering

 Nyeri retro/ Sistitis
supra pubik

berkemih
 Nyeri perut
 Nyeri perut
 Demam/
mengigil
 Lochea
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 Perdarahan
pervaginam
ringan
 Syok

Metritis

dengan

pus

bebau
 Uterus terasa
lunak
 Disuria

 Nyeri

 Demam

Pielonefritis

retro/suprap akut

tinggi/mengi

ubik
 Nyeri

gil
 Sering

punggung

berkemih
 Nyeri perut

 Sakit didada
 Anoreksia
 Mual/
muntah

 Demam
 Nyeri
bawah
 Bising

 Perut
perut

Pielonefritis

kembung
 Nyeri lepas

usus  Anoreksia
 Mual/

(-)

muntah
 Syok
11. Kehamilan lewat bulan
a. Definisi
Kehamilan yang melebihi usia kehamilan
42 minggu, terjadi 10% dari seluruh jumlah
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kehamilan. Tujuh puluh persen kehamilan
“lewat bulan” merupakan salah diagnosis
akibat

keterlambatan

ovulasi.

Hipoplasia

adrenal dan anensefalus jarang menyebabkan
kehamilan yang lebih lama.
b. Komplikasi
1) Pada ibu : perdarahan akibat atonia uterus,
angka seksio sesaria lebih tinggi, frekunesi
induksi

persalinan

meningkat,

endometriosis pasca partum, hospitalisasi
yang lama dan luka komplikasi.
2) Pada janin : peningkatan angka mortalitas
perinatal,

oligohidramnion,

sindrom

aspirasi

neonatus,

makrosomia,

mekonium,

sindrom

lewat

kejang

bulan,

dan

distosia bahu.
3) Sindrom lewat bulan
Sindrom ini terjadi pada 25%
lewat

bulan

akibat

kehamilan

penurunan

fungsi

plasenta, bayi lewat bulan yang terlihat
keriput dengan kulit mengelupas, tidak
memiliki

verniks

atau

lanugo,

raut

wajahnya singa, terdapat lipatan di seluruh
telapak kaki, kuku jari panjang, dan badan
tampak
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lemah

dan

kurus,

beresiko

mengalami

gejala

hipoglikemia,

gawat

napas,

pilistemia,

dan

ketidakstabilan suhu tubuh.
12. Hamil kembar
Hamil kembar atau gestasi multipel terjadi
ketika terdapat lebih dari satu janin yang
tumbuh dalam uterus. Gestasi multiple atau
kehamilan multiple ini merupakan kompliksi
kehamilan karena tubuh wanita harus mengikuti
pengaruh janin yang lebih dari satu. Kelahiran
multiple terjadi hanya 1% dari jumlah kehamilan
dan terhitung sekitar 11% dari jumlah kematian
neonatus. Perbandingan kembar 2 di Amerika
Serikat

adalah

1:84

jumlah

kelahiran

dan

kembar 3 adalah 1:6400 jumlah kelahiran.
Kembar dengan 1 ovum (monozigot, identik)
biasanya mempunyai 1 plasenta, 1 corion, 2
amnion dan 2 tali pusat serta mempunyai jenis
kelamin yang sama. Kembar dengan 2 ovum
(dizigot, non-identik) biasanya mempunya 2
plasenta, 2 corion, 2 amnion, dan 2 tali pusat
serta mempunyai jenis kelamin yang sama atau
berlainan. Gestasi multiple dengan tiga, empat,
lima atau enam anak bisa terjadi dari konsepsi 1
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ovum; konsepsi ovum multiple atau kombinasi
keduanya. Gestasi multiple sering terjadi sebagai
akibat dari stimulasi ovulasi oleh clomphiene

(Clomid) menyebabkan penempatan beberapa
ovum ke dalam uterus pada pembuahan in vitro
sehingga mengakibatkan kemungkinan besar
terjadinya kehamilan multiple. Wanita dengan
gestasi multiple akan lebih mudah mengalami
komplikasi seperti hipertensi pada kehamilan,
hidramnion, plasenta previa, perdarahan pasca
post panrtum, anemia. Insidens insersi tali
velamentious

(tali

tersebut masuk

kedalam

membran janin) juga terjadi dalam angka yang
cukup tinggi. Kembar monozigot dapat membagi
saluan vaskular yang sama sehingga akan
menyebabkan pertumbuhan yang berlebihan
pada salah satu janin dan pertumbuhan yang
kurang pada janin lainnya (trasfusi dari kembar
ke kembar).
D. Deteksi Dini Persalinan Resiko Tinggi
Perdarahan pervaginam yang terjadi dalam
persalinan sebelum kelahiran.
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Tabel 1.2 Tanda dan Gejala Yang Biasanya Timbul
Tanda dan gejala
yang sering timbul
 Perdarahan (intra
abdomen

dan

atau

dan/

pervaginam

Tanda dan gejala
yang kadang kala
timbul
 Syok

Kemungkinan
diagnosis
Ruptur uterus

 Distensi
abdomen/
banyak cairan

 Nyeri

abdomen

berat

(dapat

berkurang
setelah ruptur)

 Kontur uterus
abnormal
 Bagian

tubuh

janin

dapat

dipalpasi
dengan
mudah
 Tidak

ada

pergerakan
janin

dan

bunyi jantung
janin
 Denyur

nadi

ibu cepat
 Plasenta
lahir

tidak

dalam

menit
persalinan

30

setelah

 Hemorrhagi

Retensi

 Pasca partum

plasenta

segera
 Uterus
berkontraksi
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E. Deteksi Dini Nifas Resiko Tinggi
1. Perdarahan pervaginam
Terjadi

peningkatan

perdarahan

pervaginam dalam 24 jam pertama setelah
melahirkan
segera)

(hemorrahgi

maupun

pasca

partum/HPP

peningkatan

perdarahan

pervaginam setelah 24 jam pertama melahirkan
(hemorragi pasca partum/HPP lambat).
Tabel 1.3 Hemorragi Pasca Partum/HPP Lambat
Tanda dan gejala
yang biasanya
timbul

Tanda dan
gejala yang

Kemungkinan

kadang kala

diagnosis

timbul

 Hemorragi

 Syok

Atonia uteri

 Plasenta

Robekan

pasca partum
segera
 Uterus

lunak

dan

tidak

berkontraksi
 Hemoragi
pasca partum
segera

lengkap
 Uterus
berkontraksi

 Bagian
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 Hemoragi

permukaan

pasca

maternal

partum

serviks,
vagina, atau
perineum
Retensi bagian
plasenta

plasenta

segera

hilang

atau

robeknya

 Uterus
berkontraksi

selaput
ketuban
dengan
pembuluh
darah
 Fundus

uteri

 Inversi

tidak

teraba

uterus

pada

palpasi

tampak

abdomen
 Nyeri

Inversio uteri

pada vulva

ringan

 Hemoragi

maupun nyeri

pasca

hebat

partum
segera

 Perdarahan
terjadi
dari

24

lebih
jam

 Perdarahan
bervariasi

pasca partum

(ringan

lambat

setelah

atau berat,

pelahiran

kontinu

 Uterus

besar

atau

dari

yang

teratur)

tidak

diperkirakan

dan berbau

setelah

busuk

pelahiran

Hemoragi

 Anemia
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2. Sakit kepala, nyeri epigastrik, dan penglihatan
kabur
Tabel 1.4
Sakit Kepala, Nyeri Epigastrik, dan Penglihatan
Kabur
Data Subjektif

Data Objektif

Pemeriksaan
penunjang

 Kepala terasa
sakit

tampak

 Nyeri

kesakitan
 Mata

didaerah
perut

 Ekspresi

atas

berkejap-

samping

kejap

 Penglihatan

 Tekanan

kabur
 Mual, bahkan

darah
meningkat

sampai

(lebih dari

muntah

normal)
 Kenaikan
berat
badan
yang
drastis
sejak
kehamilan
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Proteinuria

 Kedua kaki
oedem
3. Pembengkakan Di Wajah atau Eksteremitas
Tabel 1.5
Pembengkakan Di Wajah atau Eksteremitas
Data Subjektif
 wajah

dan

kaki bengkak
 Sesak napas

Data Objektif

Pemeriksaan

 Nadi

EKG

lemah,
tensi turun

gampang

suhu

lelah

normal,

lemas

penunjang

 KU lemah

dan

 Badan terasa

Pemeriksaan

respirasi
meningkat
 Terdapat
oedem
pada
wajah dan
eksteremit
as
 Pasien
tampak
pucat
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 Ujung jari
pucat
sampai
berwarna
biru
 Berkeringat
 Aktivitas
berkurang
F. Pengertian Anemia
Anemia adalah kondisi dimana berkurangnya
sel darah merah (eritrosit) dalam sirkulasi darah
atau masa hemoglobin yang rendah sehingga tidak
mampu memenuhi fungsinya sebagai pembawa
oksigen keseluruh jaringan (Tarwoto,Ns, 2007)
Anemia pada ibu hamil didefinisikan sebagai
konsentrasi

hemoglobin

lebih

rendah

pada

pertengahan kehamilan, pada awal kehamilan dan
kembali menjelang persalinan, kadar hemoglobin
pada

sebagian

besar

wanita

sehat

memiliki

cadangan besi yaitu 11g/dl atau lebih. Centers for
disease control (1990) mendefinisikan anemia
sebagai kadar hemoglobin kurang dari 11g/dl pada
trimester pertama dan ketiga dan kurang dari
10,5g/dl pada trimester kedua. (Irianto, 2014)
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Anemia defesiensi besi adalah anemia yang
timbul

karena kekurangan zat

besi

sehingga

pembentukan sel-sel darah merah dan fungsi lain
terganggu.

(Adriani, 2012). Menurut

(Kiswari,

2014) Anemia defisiensi Besi bisa merupakan
akibat yang utama karena kehilangan darah atau
tidak memadainya masukan besi. Hal ini juga dapat
merupakan kondisi sekunder yang idsebabkan oleh
penyakit atau kondisi yang menguras cadangan
besi, seperti perdarahan saluran pencernaan atau
karena kehamilan yang memiliki komplikasi.
Anemia Defisiensi besi adalah anemia yang
disebabkan oleh kurangnya besi yang diperlukan
untuk sintesa hemoglobin. Anemia ini merupakan
anemia yang paling sering ditemukan didunia,
terutama dinegara yang sedang
Diperkirakan

30%

penduduk

berkembang.

dunia

menderita

anemia, dan lebih dari setengahnya merupakan
anemia defesiensi besi. Anemia defesiensi lebih
sering

ditemukan

berkembang

dinegara

sehubungan

yang

dengan

sedang

kemampuan

ekonomi yang terbatas. Masukan protein hewan
yang rendah dan investasi parasit merupakan
masalah endemik. Saat ini anemia defesiensi besi
masih merupakan salah satu masalah gizi utama
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disamping kekurangan kalori-protein, vitamin A dan
yodium.
Kadar hemoglobin (Hb) digunakan untuk
membagi derajat anemia. Klien dengan anemia
ringan

(Hb

10-14g/dl)

umumnya

tidak

menunjukkan gejala apapun, gejala timbul seiring
dengan peningkatan keparahannya, Klien dengan
anemia sedang (6-10 g/dl) dapat menunjukkan
dipsnea, palpitas, diaforesis saat aktivitas, dan
kelemahan kronos. Anemia berat (HB < 6g/dl)
dapat asimtomatik karena anemia berkembang
secara bertahap,

sementara yang

lain dapat

menunjukkan manifestasi klinis yang signifikan di
berbagai organ tubuh.(Respati, 2012)
G. Anemia Kehamilan
Anemia kehamilan merupakan kondisi ketika
kadar hemoglobin ibu < 11 g% pada trimester
pertama dan ketiga atau < 10,5 g% trimester
kedua. Nilai batas tersebut dan perbedaanya pada
wanita tidak hamil terjadi karena hemodilusi,
terutama pada trimester kedua. keluhan lemah,
pucat, dan mudah pingsan padahal tekanan darah
masih dalam batas normal perlu dicurigai anemia
defesiensi
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besi, oleh sebab itu,

pemeriksaan

hematokrit

dan

pemeriksaan

hemoglobin

darah

rutin

harus

selama

menjadi

pengawasan

antenatal (Widoyoko APH, 2020). Menurut (Ozturk
M, Ozturk O, Ulubay M, Karacsahin E, Ozgurtacs T,
Yenen M, 2017) Anemia merupakan kondisi ibu
dengan kadar hemoglobin < 10,5 gr/dl pada
trimester 2 > 50 % ibu hamil dengan Anemia
menyebabkan kesakitan dan kematian maternal
Penyebab Umum adalah Anemia Defesiensi besi.
Kebutuhan zat besi rata-rata wanita hamil dan
menstruasi adalah 1,4 mg/hari. Sekitar setengah
dari

zat

kehilangan

besi
besi

dibutuhkan
akibat

untuk

mengganti

menstruasi.

Selama

trimester I kehamilan, kebutuhan zat besi rendah
namun penyimpanan besi mungkin meningkat.
Kebutuhan zat besi meningkat secara linear sesuai
dengan umur kehamilan. Walaupun penambahan
massa eritrosit berhenti pada 5-10 minggu terakhir
dari

kehamilan,

tetapi

pada

trimester

III

eritropoieis janin meningkat dan terjadi akumulasi
besi plasenta. Jumlah kebutuhan zat besi untuk
kehamilan 840 mg. Sekitar 350 mg besi ditransfer
ke janin dan plasenta, 250 mg hilang melalui sel
basal. Diperlukan tambahan zat besi sekitar 450 mg
yang digunakan untuk ekspansi massa eritrosit
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maternal

dan

mengkontribusi

penurunan

besi

cadangan dari penyimpanan besi selama gestasi.
Sebagian besar dari besi ini diutilisai selama proses
persalinan

dan

akan

dikembalikan

sebagai

cadangan ibu selama masa postpartum. Kebutuhan
zat besi harian pada 20 minggu pertama dari
kehamilan

sama

dengan

wanita

tidak

hamil.

Perluasan massa sel darah merah pada wanita
hamil terjadi maksimal antara minggu ke 20 dan 25
kehamilan. Kebutuhan zat besi total trus meningkat
setelah 25 hingga 36 minggu untuk kebutuhan
plasenta dan janin (Ani L Seri, 2016).
H. Penyebab Anemia Kehamilan
Anemia
signifikan

merupakan

untuk

faktor

kematian

ibu

risiko
di

yang
negara

berkembang. Prevalensi anemia pada saat deteksi
kehamilan adalah 20% dan angka ini mendekati
angka yang diindikasikan di negara maju (Tanziha
I, Damanik MRM, Utama LJ, 2016). Pentingnya
pendidikan gizi tentang konsumsi gizi seimbang
selama kehamilan dan perlunya suplementasi besi
sebagai bagian dari program pencegahan anemia
defisiensi

besi

pada

ibu

hamil

(Mariana

D,

Wulandari D, 2018). hasil analisis menunjukan
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status Gizi KEK merupakan faktor risiko kejadian
Anemia ibu hamil OR=1,975 : 95 % CI : 1,2793,049. ibu hamil status KEK mempunyai risiko
anemia 1,975 kali dibanding ibu hamil status gizi
normal. Adapun hasil penelitian (Suparti S, 2020).
terdapat hubungan antara pola makan dengan
kejadian Anemia, pola makan yang tidak seimbang
selama

kehamilan

mengakibatkan

ketidak-

seimbangan zat gizi yang masuk kedalam tubuh
sehingga menyebabkan kekurangan zat gizi, pola
makan yang baik selama hamil membantu tubuh
memenuhi kebutuhan nutrisi yang diperlukan ibu
dan janin dalam proses tumbuh kembang selama
kehamilan. Beberapa faktor penyebab terjadinya
anemia kehamilan diantaranya gravida, umur,
paritas, tingkat pendidikan, status ekonomi dan
kepatuhan dalam konsumsi tablet besi (Ozturk M,
Ozturk O, Ulubay M, Karacsahin E, Ozgurtacs T,
Yenen M, 2017). Penyebab utama anemia di
semua negara adalah defisiensi zat besi terutama
negara

berkembang (Gedefaw L, et al, 2015,

Karaeglu L, et al, 2010, Plante C, et al, 2011,
(Noronha Judith Angelitta, Al Khasawneh Esra,
Vidya Seshan, R. Shanthi, 2012). Hal tersebut
disebakan karena asupan zat besi yang

kurang,
49

penyerapan zat besi yang tinggi selama kehamilan,
kehilangan zat besi karena perdarahan atau karena
penyakit infeksi, (Gedefaw L, et al, 2015, WHO,
2011, Plante C, et al, 2011, (Noronha Judith
Angelitta, Al Khasawneh Esra, Vidya Seshan, R.
Shanthi, 2012). Selain faktor di atas, umur yang
terlalu muda,

jumlah kelahiran, jarak kehamilan

dekat, frekuensi periksa yang tidak sesuai standar,
tidak patuh dalam konsumsi tablet Fe, sosial
ekonomi, kurang mengkonsumsi protein, sayur dan
buah, mengkonsumsi kopi dan teh yang berlebihan
merupakan faktor prediktor
anemia dalam

tingginya prevalensi

kehamilan (Camargo, Rosangela

Maria Souza de, Pereira, Rosangela Alves, Yokoo,
Edna Massae, & Schirmer, 2013); (Padila, 2014)
(Noronha Judith Angelitta, Al Khasawneh Esra,
Vidya Seshan, R. Shanthi, 2012).
I. Dampak Anemia Pada Ibu dan Janin
Anemia mempunyai dampak negatif terhadap
kesehatan ibu maupun janinnya, antara lain risiko
prematuritas,

peningkatan

morbiditas,

dan

mortalitas fetomaternal. Salah satu faktor yang
mempengaruhi

keluaran

kehamilan

adalah

kecukupan nutrisi, nutrisi yang tidak adekuat pada
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wanita hamil menyebabkan peningkatan insiden
kelahiran prematue, retardasi pertumbuhan bayi,
peningkatan risiko kematian dan kesakitan wanita
hamil

(Ani

L

Seri, 2016), Berdasarkan hasil

penelitian (Asfar M, Tawali AB, Pirman P, 2019)
bahwa

defisiensi

besi

dan

anemia

selama

kehamilan berhubungan dengan buruknya keluaran
kehamilan seperti BBLR dan Anemia. kekurangan
zat besi selama kehamilan juga mempengaruhi
lebarnya plasenta dan besarnya rasio antara berat
plasenta dan berat badan lahir. Hal ini dijelaskan
dengan adanya hubungan negatif antara kadar
hemoglobin wanita hamil dengan derajat human

chorionic gonadotropiin dan human placental
lactogen. Human chorionic gonadotropin dan
human placental lactogen diketahui sebagai faktor
yang mempengaruhi ukuran plasenta. Semakin
tinggi kadar hormon hCG dan hPL , semakin rendah
konsentrasi hemoglobin pada wanita hamil akan
menyebabkan rendahnya kandungan oksigen pada
darah ibu karena kondisi ini akan mempengaruhi
perkembangan
wanita

hamil

plasenta.

Berat

plasenta

pada

dengan

anemia

lebih

tinggi

dibandingkan dengan berat plasenta wanita hamil
yang tidak anemia, sebagai respons terhadap
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hipoksia. kondisi ini menimbulkan risiko terhadap
mortalitas dan morbiditas perinatal. Berdasarkan
hasil penelitian (Asfar M, Tawali AB, Pirman P,
2019) bahwa defisiensi besi dan anemia selama
kehamilan berhubungan dengan buruknya keluaran
kehamilan seperti BBLR dan Anemia. kekurangan
zat besi selama kehamilan juga mempengaruhi
lebarnya plasenta dan besarnya rasio antara berat
plasenta dan berat badan lahir. Hal ini dijelaskan
dengan adanya hubungan negatif antara kadar
hemoglobin wanita hamil dengan derajat human

chorionic

gonadotropiin

dan

human

placental

lactogen. Human chorionic gonadotropin dan
human placental lactogen diketahui sebagai faktor
yang mempengaruhi ukuran plasenta. Semakin
tinggi kadar hormon HCG dan hPL, semakin rendah
konsentrasi hemoglobin pada wanita hamil akan
menyebabkan rendahnya kandungan oksigen pada
darah ibu karena kondisi ini akan mempengaruhi
perkembangan
wanita

hamil

plasenta.
dengan

Berat
anemia

plasenta

pada

lebih

tinggi

dibandingkan dengan berat plasenta wanita hamil
yang tidak anemia, sebagai respons terhadap
hipoksia. kondisi ini menimbulkan risiko terhadap
mortalitas
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dan

morbiditas

perinatal.

Adapun

strategi dalam penanggulangan dalam pencegahan
anemia yaitu keluarga dan anggota keluarga yang
beresiko

menderita

anemia

harus

mendapat

makanan yang cukup bergizi, dengan biovallabilita
yang cukup, pengobatan penyakit infeksi yang
memperbesar risiko anemia, penyediaan pelayanan
yang

mudah

dijangkau

oleh

keluarga

yang

memerlukan dan tersedianya tablet tambah darah
pentingya upaya pencegahan tidak terlepas dari
pengetahuan dan sikap ibu hamil hal ini didukung
oleh penelitian Rizka angraini dimana didapatkan
ibu

hamil

mayoritas

responden

yang

berpengetahuan kurang mayoritas tidak melakukan
pencegahan anemia dalam kehamilan (Angrainy R.,
2017).

Dalam

hal

ini

pengetahuan

sangat

mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang dari
pengertian sikap yang dikemukakan oleh ellis sikap
melibatkan pengetahuan tentang sesuatu termasuk
situasi, situasi disini dapat digambarkan sebagai
suatu

objek

yang

pada

akhirnya

akan

mempengaruhi perasaan atau emosi dan kemudian
memungkinkan munculnya reaksi atau respons
atau

kecenderungan

untuk

berbuat,

dalam

beberapa hal sikap adalah penentu yang paling
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penting dalam tingkah laku manusia (Suharyat Y,
2009).

*****
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BAB II
IKAN GABUS

A. Pengertian Ikan Gabus
Ikan

gabus

(Ophiocephalus

striatus)

merupakan jenis ikan yang hidup di air tawar dan
sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Ikan gabus
berkembang biak dan hidup di daerah sungai,
sawah, empang dan sering juga ditemukan di
daerah rawa. Ikan gabus juga dapat ditemukan di
berbagai perairan umum di Indonesia ikan gabus
memiliki

sumber

protein

yang

sangat

tinggi

(Chasananh U, 2017). Sampai saat ini pemanfaatan
ikan gabus dalam pengobatan tradisional masih
ada yang merupakan hasil olahan sendiri. Cara
yang

paling

umumdengan

merebus. Proses

mengukus

atau

perebusan didapatkan

kadar

albumin 3,53g setiap 100 gr fillet ikan gabus, pada
proses pengukusan sebanyak 1,42 g setiap 100
gram fillet ikan gabus (Mustafa A, Widodo MA,
2012). Memperbaiki gizi dan kesehatan ibu hamil
merupakan cara terbaik untuk menghindari efek
negatif dari Anemia. Ikan gabus telah diasosiasikan
sebagai obat, karena kandungan yang dimilikinya
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telah terbukti secara klinis. Ikan Gabus memiliki
protein yang tinggi terutama albumin dan asam
amino esensial, lemak khususnya asam lemak
esensial, mineral khususnya zink/seng (Zn) dan
beberapa

vitamin

yang

sangat

baik

untuk

kesehatan (Sastroasmoro S, 1995).
Ikan jenis ini dikenal sebagai ikan konsumsi
dan banyak ditemui di pasaran. Dalam ukuran kecil
(anakan) ikan gabus terlihat eksotis sehingga
banyak dimanfaatkan sebagai ikan hias dalam
akuarium. Di Indonesia, ikan ini dikenal dengan
banyak

nama

daerah

yaitu

aruan,

haruan

(Malaysia, Banjarmasin, Banjarnegara), kocolan
(Betawi),

bogo

(Sidoarjo),

bayong,

licingan

(Banyumas), kutuk (Jawa). Dalam bahasa Inggris
antara lain common snakehead, snakehead murrel,

chevron snakehead, dan stripped snakehead.
Weber & Beaufort (1922) menyebutkan beberapa
nama daerah Channa striata antara lain gabus
(Malaysia, Jawa), rajong (Sunda), deluk, kuto
(Jawa,

Madura),

bado

(Gaju),

bace

(Aceh),

sepunkat (Palembang), dan haruan (Banjarmasin).
Ikan gabus dalam taksonomi dapat diklasifikasikan
sebagai

berikut:

Kingdom:

Animalia,

Filum:

Chordata, Kelas: Actinopterygii, Ordo : Perciformes,
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Familia : Channidae, Genus: Channa, Species:
Channa striata (Bloch, 1793 dalam Weber &
Beaufort, 1922). Synonyms: - Ophiocephalus wrahl
(Lacepede, 1801: 552) - Ophiocephalus wrahl
(Hamilton, 1822: 60, 367) - Ophiocephalus chena
(Hamilton,
planiceps

1822:

62,

367)

-

Ophiocephalus

(Cuvier, 1831:424) - Ophiocephalus

sowarah (Bleeker, 1845) - Ophiocephalus vagus
(Peters, 1868 : 260) - Ophiocephalus philippinus
(Peters, 1868: 262). Channa merupakan jenis ikan
air tawar dengan 30 spesies yang tersebar dari
Afrika hingga Asia (Lim & Ng, 1990). Di Asia
spesies ini tersebar dari Afghanistan, Pakistan
bagian

barat,

Nepal

bagian

selatan,

India,

Bangladesh, Srilangka, Myanmar, Indo-China, Cina,
Jepang, Taiwan, Philipina, Malaysia, Singapura, dan
Indonesia bagian barat. Asia Tenggara menjadi
pusat penyebaran ikan gabus dengan 10 spesies
didalamnya, menurut Lim & Ng (1990) sebanyak
lima

spesies

Malaysia,

dan

tersebar

di

Indonesia

negara
antara

Singapura,

lain

Channa

micropeltes, Channa striata, Channa lucius, Channa
melasoma, dan Channa gachua. Beberapa spesies
Channa yang tersebar di Malaysia, Singapura,
Sumatera, Kalimantan (Borneo) antara lain Channa
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sp. (Scopoli, 1777), Channa bankanensis (Bleeker,
1852), Channa gachua (Hamilton-Buchanan, 1822),
Channa lucius (Cuvier & Valenciennes, 1831),
Channa

marulioides

(Bleeker,

1851),

Channa

melanoptera (Bleeker, 1855), Channa melasoma.
(Bleeker, 1851), Channa micropeltes Cuvier &
Valenciennes,

1831),

Channa

pleurophthalma

(Bleeker, 1851), dan Channa striata (Bloch, 1793).
Ikan gabus umumnya didapati pada perairan
dangkal

seperti

sungai

dan

rawa

dengan

kedalaman 40 cm dan cenderung memilih tempat
yang gelap, berlumpur, berarus tenang, ataupun
wilayah bebatuan untuk bersembunyi. Selain itu,
spesies

ini

juga

ditemui

di

danau

serta

saluransaluran air hingga ke sawah-sawah.

Gambar 2.1
Rawa Merupakan Salah Satu Habitat Ikan Gabus
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Day (1967) dalam Tjahjo & Purnomo (1998)
menyatakan bahwa ikan gabus termasuk salah satu
jenis ikan air tawar yang mempunyai penyebaran
yang luas, dan secara alami dapat hidup di danau,
sungai, rawa air tawar, dan sawah. Sedangkan
menurut Muflikhah (2007) benih ikan gabus banyak
ditemukan

di

daerah

perairan

yang

banyak

rerumputan atau tanaman air dan belukar yang
terendam air. Secara umum ikan gabus (Channa

striata) memiliki pola pertumbuhan allometrik atau
pertambahan

bobot

lebih

cepat

daripada

pertambahan panjang badan, hal ini berkaitan
dengan sifat agresifnya dalam mencari makan. Ikan
ini memangsa berbagai ikan kecil, serangga, dan
berbagai hewan air lain termasuk berudu dan
kodok. Seperti dinyatakan Uchida & Fujimoto
(1933) bahwa makanan alami ikan gabus berupa
hewan-hewan akuatik seperti ikan-ikan kecil, kodok
serta insekta air. Ikan gabus memiliki kemampuan
bernapas

langsung

dari

udara,

dengan

menggunakan semacam organ labirin bernama
divertikula yang terletak di bagian atas insang
sehingga mampu menghirup udara dari atmosfir
(Lagler et al., 1993 dalam Muflikhah, 2007).
Sebagaimana ikan-ikan yang mempunyai labirin,
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ikan

gabus

mampu

bertahan

dalam

kondisi

perairan rawa dengan kandungan oksigen terlarut
rendah dan pH berkisar 4,5-6. (Nurpudji Astuti

Daud. (2019) . Keajaiban Ikan Gabus . Yogyakarta:
Kamboja Kelopak Enam)
B. Kandungan Ikan Gabus
Tabel 2.1 Kandungan Ikan Gabus
Kandungan

Satuan

Kadar

%

13.9

Phenylalanine

g/100 AA

4.734

Isoleucine

g/100 AA

5.032

Leucine

g/100 AA

8.490

Methionine

g/100 AA

3.318

Valine

g/100 AA

5.128

Threonine

g/100 AA

5.039

Lysine

g/100 AA

9.072

Histidine

g/100 AA

2.857

Aspartic

g/100 AA

9.571

Glutamic

g/100 AA

14.153

Alanine

g/100 AA

5.871

Proline

g/100 AA

3.618

Arginine

g/100 AA

8.675

Protein
Asam amino
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Serine

g/100 AA

4.642

Glycine

g/100 AA

4.815

Cysteine

g/100 AA

0.930

Tyrosine

g/100 AA

4.100

%

5.9

% dari

30.39

Lemak
Asam Lemak (AL)
C16:0 asam Palmitic

total AL
C18:0 stearat

% AL

15.18

C16:1 palmitat

% AL

2.98

C18:1 oleat

% AL

12.04

C18:2 linolieat

% AL

8.34

C20:4 Arachidonat

% AL

19.02

C22:6

% AL

15.18

%

0.77

Na (Natrium)

mg/kg

346

K (Kalium)

mg/kg

2195

Ca (kalsium)

mg/kg

290

Mg (Magnesium)

mg/kg

215

Fe (Zat Besi)

mg/kg

6.4

Zn (Zink/Seng)

mg/kg

5.1

Mn (Mangan)

mg/kg

0.88

dokosahexaenoat
Total Abu
Mineral
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Cu (Tembaga)

mg/kg

1.3

P (Pospor)

mg/kg

1240

Sumber :Asfar et all
C. Ikan Gabus Sebagai Pemenuhan Nutrisi Ibu
Hamil
Ikan gabus biasa disebut ikan ajaib karena
memiliki kelebihan yang tidak dimiliki ikan lainnya.
Dari sisi daya hidup, Ikan predator air tawar ini
tergolong luar biasa. Bisa hidup didanau, rawa,
sungai, dan saluran saluran air hingga ke sawahsawah. Diteliti dari kandungan gizinya, ikan gabus
lebih superior dari ikan tawar popular lainnya.
Seperti ikan mas maupun lele. Keunggulan ikan
gabus terletak pada kandungan protein yang cukup
tinggi. Kadar protei per 100 gram ikan gabus lebih
tinggi daripada ikan bandeng, kakap, lele, tawes
maupun ikan mas. Kandungan protein ikan gabus
juga lebih tinggi darai pada sumber protein lain,
seperti telur, daging ayam, maupun daging sapi.
Keunggulan protein ikan gabus lainnya adalah kaya
albumin. Albumin merupakan protein utama dalam
plasma manusia dan menyusun 60 % dari total
protein plasma dan sangat membantu dalam
pembentukan hemoglobin darah manusia.Untuk ibu
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hamil bisa dirasakan karena jenis ikan ini memiliki
kandungan

nutrisi

yang

sangat

melimpah.

Kandungan nutrisi atau gizi yang ada pada ikan
gabus ini sangat dibutuhkan khususnya bagi wanita
yang sedang dalam masa kehamilan. Hal ini
dikarenakan ikan gabus memiliki kandungan tinggi
protein yang dimana sangat dibutuhkan oleh ibu
hamil. Kandungan nutrisi yang terdapat pada ikan
dikenal sangat baik untuk perkembangan janin.
Nah, salah satu jenis ikan yang bisa dipilih adalah
ikan gabus. telah merangkum dari berbagai sumber
beberapa manfaat ikan gabus untuk ibu hamil yang
sudah sangat terkenal dan sangat dianjurkan untuk
dikonsumsi.

Ikan gabus merupakan salah satu

jenis ikan air tawar yang mudah tumbuh dan
berkembang biak di rawa, sungai, danau hingga
parit dan persawahan. Memiliki nama latin Channa
striata, maka enggak heran kalau ikan ini sangat
mudah ditemukan di perairan Indonesia. Walaupun
tergolong ikan jenis lokal, siapa sangka kalau ikan
gabus ini memiliki kandungan gizi atau nutrisi yang
tinggi. Tingginya kandungan nutrisi pada ikan
gabus ini bisa membantu untuk menjaga kesehatan
tubuh seseorang, salah satunya ibu hamil.
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Nutrisi unggulan dari ikan gabus ini adalah
proteinnya yang tinggi. Selain albumin atau protein
yang ada pada ikan gabus, kalori, lemak, zat besi,
kalsium, fosfor, vitamin A, vitamin B, dan air juga
dimiliki oleh ikan gabus ini. Lengkapnya kandungan
nutrisi khususnya protein pada ikan gabus ini bisa
memberikan Manfaat Ikan Gabus untuk ibu hamil.
Tingginya protein berupa albumin pada ikan gabus
sangat dianjurkan untuk dikonsumsi bagi ibu yang
sedang dalam masa kehamilan untuk memenuhi
nutrisinya. Manfaat ikan gabus untuk ibu hamil
kedua

adalah

bisa

membantu

mencegah

pembengkakan serta peningakat kadar hemoglobin
darah pada ibu yang mengalami anemia. Ya, pada
ibu yang sedang hamil kerap kali merasakan
beberapa bagian tubuhnya mengalami perubahan
alias membengkak. Selain perut yang semakin
membesar, perubahan kaki atau bagian tubuh
lainnya

juga

ikut

membengkak

seiring

bertambahnya usia kandungan. Hal ini biasa
disebut dengan hormon kehamilan, di

mana

volume darah dalam tubuh selama kehamilan
cenderung meningkat. Terjadinya pembengkakan
ini biasa disebut edema. Nah, untuk mengatasi
permasalahan ini kamu bisa mengonsumsi ikan
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gabus selama kehamilan. Karena ikan gabus
memiliki albumin yang pada dasarnya adalah suatu
protein. Zat ini merupakan protein utama dalam
darah manusia, yang diproduksi oleh organ hati
dan berfungsi untuk mengatur tekanan dalam
pembuluh

darah

serta

menjaga

cairan

yang

terdapat dalam pembuluh darah tidak bocor ke
jaringan tubuh sekitarnya. Si albumin ini dapat
membantu mengikat darah agar tidak terjadi
pengendapan yang menyebabkan edema tersebut.
Oleh karena itu, kamu bisa menyantap ikan gabus
untuk meredakan pembengkakan tersebut. Di masa
kehamilan, menjaga kekebalan tubuh sangatlah
penting. Pasalnya, ibu hamil seringkali mudah
terkena penyakit seperti flu, batuk, pilek, dan lain
sebagainya. Nah, untuk menjaga kekebalan tubuh
ini kamu bisa memanfaatkan ikan gabus Ya, kamu
bisa merasakan manfaat ikan gabus untuk ibu
hamil

dari

adanya

kandungan

albumin

yang

dimilikinya. Di mana albumin pada ikan gabus
mampu membantu membentuk sel darah putih
yang bertugas penting dalam menjaga kekebalan
tubuh terhadap serangan penyakit. Selain menjaga
kekebalan tubuh, menjaga keseimbangan gizi juga
penting dilakukan bagi ibu hamil. Ya, ibu hamil juga
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perlu mendapatkan kecukupan nutrisi gizi sebanyak
dua kali lipat ketika masa kehamilan. Di mana
memenuhi

asupan

nutrisi

bisa

membantu

mencukupi kebutuhan nutrisi baik untuk ibu hamil
dan sang bayi. Nah, untuk mendapatkannya, kamu
bisa mengonsumsi ikan gabus yang di mana
memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi.
Selain itu, nutrisi yang cukup dan baik juga
mendukung untuk pertumbuhan. Untuk itu, bagi
ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak sangat
dianjurkan untuk mengonsumsi ikan gabus ini.
Ikan
kekurangan

gabus
gizi,

juga
jadi

baik
bisa

untuk

mengatasi

sekaligus

sebagai

langkah pencegahan. Bagi ibu yang di masa
kehamilan

justru

memiliki

berat

badan

yang

kurang, di sini kamu sangat dianjurkan untuk
mengonsumsi protein hewani. Di mana protein
hewani ini dipercaya sangat baik untuk menambah
berat badan. Apabila ibu hamil tidak memiliki berat
badan yang tidak sesuai pada usia kandungannya
maka akan menyebabkan lahirnya bayi prematur.
Lagi-lagi, manfaat ikan gabus yang bisa dirasakan
adalah dihasilkan dari albuminnya.
Selain mencegah terjadinya pembengkakan
mengurangi kejala anemia pada tubuh, fungsi
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albumin pada ikan gabus juga bisa membantu
meregenerasi jaringan tubuh yang terluka dengan
cepat. Untuk itu,wanita dalam masa kehamilan
sangat dianjurkan mengonsumsi ikan gabus ini.
Para ibu juga bisa mengonsumsi ikan gabus setelah
masa kehamilan, alias setelah melalukan operasi
sesar. Di mana ikan gabus akan membantu
menutup luka bekas operasi lebih cepat. Berbagai
penelitian

dilakukan

untuk

terjadinya

preeklamsia.

mencari

Akhir-akhir

penyebab
ini

mulai

disepakati bahwa awal dari penyakit ini adalah
akibat adanya jejas atau kerusakan pada sel
endotel pembuluh darah. Kerusakan endotel akan
mulai

merangsang

aktivitas

trombosit

untuk

melakukan adhesi, agregasi, dan reaksi pelepasan.
Kedua

peristiwa

ini

akan

berakhir

dengan

menurunnya kadar zat-zat vasodilator (seperti
prostasiklin dan nitrit oksida (endothelium-derived

relaxing

factor)

dan

meningkatnya

zat-zat

vasokonstriktor (seperti tromboksan dan endotelin).
Vasokonstriksi

yang

terjadi

kemudian

akan

merangsang pengeluaran renin dan angiotensin.
Pengeluaran
vasokontriksi

ini

akan

sehingga

menambah

terjadinya

berat

peningkatan

tekanan darah baik sistolik maupun diastolik dan
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meningkatnya permeabilitas kapiler serta retensi
cairan yang berakibat

terjadinya

edema dan

proteinuria. (De Groot CJM, 1995; Mose JC, 1999;
Dekker GA, Sibai BM, 1997; Lubbe WF, 1990; Lyall
F, Greer A, 1996). Selama kehamilan, aliran darah
ginjal dan kecepatan filtrasi glomerulus meningkat
bila dibandingkan dengan keadaan tidak hamil.
Dalam keadaan tidak hamil protein dengan berat
molekul

besar

tidak

dapat

melewati

filtrasi

glomerulus meskipun beberapa protein dengan
berat molekul kecil yang biasanya lolos dari filtrasi
akan direabsorbsi kembali, sehingga ini tidak
ditemukan dalam urine. Setelah kehamilan berusia
> 20 minggu terdapat peningkatan ekskresi protein
dan albumin, namun masih di bawah ambang batas
proteinuria (< 260 mg/24 jam) dan albuminuria (<
30 mg/24 jam), pada kehamilan juga terjadi
penurunan kadar albumin. (Hygby dkk, 1994; Letta
Sari Lintang, 2003).
Albumin merupakan protein terbanyak dalam
plasma, sekitar 60% dari total plasma protein,
dengan nilai normal 3,5-5,5 g/dl atau 0,54-0,84
mmol/L.
Disamping berperan dalam tekanan osmotik
koloid, albumin juga bekerja sebagai molekul
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pengangkut untuk bilirubin, asam lemak dan
banyak obat-obatan. Pengaruh utama dari kadar
albumin serum yang rendah (hipoalbuminemia)
akan mengakibatkan cairan pembuluh vaskuler
keluar ke jaringan-jaringan menyebabkan edema.
(Joyce Lefever Kee, 1997).Selain menyebabkan
edema (pembengkakan pada kulit, jelas sekali pada
pergelangan kaki ataupun lengan dan wajah),
tekanan darah meninggi dan pada urine ditemukan
albumin merupakan tanda preeklamsia pada suatu
kehamilan. (Robert E Hall, 2000) The Food and
Nutrition Board menganjurkan kebutuhan protein
pada wanita tidak hamil sekitar 0,9 g/kg berat
badan perhari, dan pada kehamilan dianjurkan
penambahan asupan 30 gram protein perhari. Pada
kehamilan terdapat penurunan kadar albumin.
Proses ini diduga disebabkan oleh peningkatan
kebutuhan protein dan penggunaannya oleh janin.
(Lintang Letta Sari, 2003). Sampai dengan tahun
1930-an, dilakukan diet protein yang ketat pada
pasien

preeklamsia

dengan

alasan

untuk

menghindari metabolik toksin. Setelah tahun 1930an, muncul hipotesis baru dimana kurangnya diet
protein bertanggung jawab dalam menyebabkan
kelainan

hipertensi

yang

diinduksi

kehamilan.
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Konsep ini tampaknya muncul dari observasi
hipoproteinemia

pada

wanita

preeklamsia.

Walaupun demikian, beberapa survei menemukan
tidak ada hubungan antara intake protein seharihari dan insiden kelainan hipertensi yang diinduksi
kehamilan

(ditunjukkan

oleh

Green).

Studi

terkontrol belum menemukan keuntungan yang
pasti dari suplementasi protein dalam pencegahan
kelainan
(Green

hipertensi
J,

1989)

yang

diinduksi

Preeklamsia

kehamilan.

dengan

segala

akibatnya harus mendapatkan perhatian agar efek
yang

ditimbulkan

diminimalisasi

oleh

dengan

penyakit

ini

pertimbangan

dapat
bahwa

albumin yang merupakan salah satu sumber asam
amino dalam tubuh apabila kadarnya cukup,
kemungkinan akan banyak manfaatnya karena
berarti status gizi ibu baik, sehingga proses
penyembuhan suatu penyakit diharapkan lebih baik
lagi. (Taslim, 2005) Depkes RI 2005).

*****
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BAB III
KADAR IKAN GABUS

A. Pengaruh Ikan Gabus terhadap Peningkatan
Kadar Hemoglobin Pada Ibu Hamil Anemia
Tabel 3.1
Analisis Perbedaan Kadar Hemoglobin Sebelum dan
Setelah Intervensi Pada Ibu Hamil Anemia
Hemoglobin

Pre test

Post test

∆ Mean

P

(g/dl)

(Mean ±

(Mean ±

± SD

Value

SD)

SD)

9.88±0.37

10.93 ±

1.05 ±

0.000*

0.54

0.30

intervensi

Sumber: Data Primer
Berdasarkan Hasil Penelitian uji t berpasangan
memperlihatkan bahwa pada ibu hamil anemia
kadar hemoglobin pre-test 9.88 g/dl dan post-test
10.93

g/dl

dimana

terjadi

kenaikan

kadar

hemoglobin sebesar 1.05 g/dl dengan hasil nilai
signifikan

atau

bermakna

0.000

(p>0,05).

Peningkatan asupan protein berkaitan erat dengan
kadar

hemoglobin

darah.

Penurunan

asupan

protein dalam darah akan menyebabkan terjadinya
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penurunan

kadar

merupakan

salah

diperlukan

dalam

hemoglobin,
satu

unsur

sintesis

karena

protein

yang

penting

hemoglobin

dan

pembawa zat besi, oleh karena itu apabila kadalam
tubuh rendah, maka sintesis hemoglobin akan
terganggu dan dapat mengakibatkan penurunan
kadar hemoglobin dalam darah (Sutedjo, 2013).
Protein ikan gabus memiliki keunggulan dalam
hal zat gizi yang dibutuhkan dalam pembentukan
hemoglobin yakni protein diperlukan sebagai bahan
dasar hemoglobin dan sel darah merah dan juga
mengandung trace element (Zn, I, Fe, Cu, Mn, Co)
(Syarfaini, 2007). Energi merupakan kebutuhan
utama setiap manusia, karena jika kebutuhan
energi tidak terpenuhi sesuai yang dibutuhkan
tubuh, maka kebutuhan zat gizi lain juga tidak
terpenuhi seperti protein, vitamin dan mineral
termasuk diantaranya adalah zat besi. Fungsi zat
besi sebagai pembentuk sel darah merah akan
menurun yang pada akhirnya dapat menyebabkan
menurunnya kadar hemoglobin darah. Transportasi
zat besi di mukosa sel dan didalam darah sangat
membutuhkan mekanisme protein yang spesifik
sebagai carrier. Protein ini disebut transferrin yang
disintesa di hati. Transferrin akan membawa zat
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besi dalam darah yang akan digunakan pada
sintesa haemoglobin (Alfarisy, M et al., 2013).
Berdasarkan tabel 3.1 hasil penelitian, dapat
diketahui bahwa terjadi kenaikan yang signifikan
p= 0.000 (p>0.05) terhadap peningkatan kadar
hemoglobin.

secara

deskriptif

menunjukan

kenaikan sebesar 1.05 g/dl. Hal ini sesuai pendapat
(Beisel, 1990) yang mengatakan bahwa darah
seseoang dipengaruhi olehbanyak faktor, antara
lain disebabkan karena kekurangan mikronutrien
lain, infeksi, maupun berbagai status penyakit.
Pada anemia penyakit kronik umumnya pasien
memiliki morfologi normositik normokrom. Pada
anemia

post

hemoragik

morfologi

eritrosit

berbentuk normokrom yang berlanjut menjadi
hipokromik

mikrositik.

Hal

ini

disebabkan

perdarahan bisa disebabkan oleh penyakit kronik
yang terjadi secara masif, penyakit kronik juga
menimbulkan inflamasi yang meningkatkan sekresi
hepsidin. Hepsidin akan menghambat absorbsi besi
di usus serta menghalangi transport besi sehingga
terjadi hemoglobinopati (Mehdi & Toto, 2009).
Anemia

hemolitik

normositik

memiliki

normokromik

morfologi

yang

terjadi

eritrosit
akibat

mikroangiopati. Temuan laboratorium pada anemia
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hemolitik yang khas adalah retikulositosis yang
merupakan

indikator

terjadinya

hemolisis.

Sedangkan pada anemia penyakit kronik retikulosit
cenderung

meningkat

namun

tidak

signifikan

sehingga terkadang terkesan normal pada temuan
laboratorium. (Beaulieu et al., 2005). Keberadaan
jenis asam amino isoleusin, leusin dan valine yang
merupakan branched-chain amino acids (BCAA)
pada ikan gabus sangat penting. BCAA merupakan
asam amino yang disintesis di otot, karena itu,
keberadaan asam amino ini menunjukkan bahwa
ikan gabus dapat membantu mencegah kerusakan
jaringan otot dan pertumbuhan otot. Selain itu,
BCAA juga digunakan untuk menyeimbangkan
pelepasan hormon dan fungsi otak. Asam amino
lisin yang tinggi pada ikan merupakan marker atau
pembeda protein ikan dengan protein yang lain
misalnya

protein

merupakan

asam

kacang-kacangan.
amino

yangmemiliki

Lisin
fungsi

sebagai prekursor pembentukan karnitin, yang
merupakan perangsang proses betaoksidasi dalam
tubuh, sehingga kadar kolesterol dan lemak dalam
tubuh rendah. Selain itu, lisin juga memiliki fungsi
untuk pembentukan kolagen yang diperlukan kulit
dan tulang. Oleh sebab itu, ikan gabus dipercaya
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mampu menyembuhkan luka, salah satunya karena
ikan gabus memiliki kandungan lisin yang sangat
tinggi. Hasil penelitian yang sama juga ditemukan
bahwa

pada

penelitian

yang

dilakukan

oleh

(Pettalolo, 2015) pada wanita usia 20-35 tahun,
dimana dijelaskan bahwa terdapat pola hubungan
yang positif dimana semakin banyak konsumsi
protein semakin tinggi kadar hemoglobin (setiap
penambahan

1

g

protein,

kadar

hemoglobin

bertambah 0,02 g/dL).
Hal

ini

tentu

sejalan

dengan

penelitian

sebelumnya yang dilakukan oleh (Salma, 2007)
juga memperlihatkan bahwa pemberian kapsul ikan
gabus selama 14 hari dapat meningkatkan kadar
Hb pasien ODHA secara bermakna sebesar 1 gr/dl.
Protein berperan penting dalam transportasi zat
besi dalam tubuh. Kekurangan asupan protein akan
mengakibatkan transportasi zat besi terhambat
sehingga akan terjadi defisiensi besi. Transferin
merupakan protein utama pengangkut zat besi,
suatu beta globulin dan sintesis di hepar. Tiap
molekul transferrin dapat mengikat dua molekul
besi dalam bentuk ferri. Transferin akan membawa
zat besi ke sumsum tulang atau ke organ lain,
apabila sumsum tulang mengalami kerusakan atau
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kelebihan jumlah zat besi yang siap disimpan
dalam sumsum tulang. Pada saat tidak ada
transferrin, protein lain akan mengikat zat besi
tetapi membawa zat besi ke organ lain seperti
hepar, limpa, transfer dan sedikit ke sumsum
tulang. Transferin mempunyai reseptor spesifik
pada besi maupun ke sel dan normoblast yang
baru berkembang. transferin yang sudah membawa
zat besi berikatan dengan reseptor transferrin pada
permukaan transferr entroid. Dalam sel eritroid
sebagian besar zat besi pindah ke mitokondria,
dimana akan bergabung dengan protoporfirin untuk
membentuk heme. Dalam sel non-eritroid zat besi
disimpan sebagai ferritin dan hemosiderin. Ferritin
terdiri dari tempurung protein bagian luarnya dan
kompleks zat besi dibagian tengah atau intinya.
Tempurung bagian luarnya terdiri dari 22 molekul
apoferritin dan intinya terdiri dari fosfat/zat besi
(Rukiyah, 2009).
Penelitian yang dilakukan (Rima Erlika BR
Sitepu, 2019), menunjukkan

bahwa konsumsi

protein yang kurang memiliki kemungkinan untuk
menderita anemia dimana protein merupakan
sumber utama zat besi dalam makanan. Absorbsi
besi yang terjadi di usus halus dibantu oleh alat
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angkut protein yaitu transferrin dan ferritin yang
berfungsi mentranspor zat besi ke sumsum tulang
untuk

pembentukan

hemoglobin.

Hemoglobin

adalah senyawa protein terkonjugasi yang member
warna merah pada darah. Sintesis hemoglobin
merupakan

proses

biokimia

yang

melibatkan

beberapa zat gizi atau senyawa-senyawa (Rukiyah,
2009)
B. Dokumentasi Proses Pengolahan Ikan Gabus

(Channa Striata)

Gambar 3.1 Ikan Gabus

Gambar 3.2 Proses Penimbangan Ikan Gabus
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Gambar 3.3 Proses Pembukaan Sisik Ikan Gabus

Gambar 3.4
Proses Penimbangan Berat Pergram (100g)

Gambar 3.5 Pengolahan Ikan Gabus(Panci Tanah)
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Gambar 3.6
Ikan Gabus Dimasukkan Dalam Kemasan
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