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ABSTRAK

Latar  Belakang: Anemia  yang  ditandai  dengan  kadar  hemoglobin  (Hb)  dan  sel  darah  merah
(eritrosit) lebih rendah dibandingkan normal. Data yang di dapat kejadian anemia di  Ruang Nifas
RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin   
Mengalami peningkatan pada tahun 2015 sebanyak 116 orang dengan persentase (4,31%) dan 2016
sebanyak  458  orang  dengan  persentase (11,9%)  dan  pada  tahun  2017  mengalami  penurunan
menjadi 95 orang dengan persentase (4,23%). 
Tujuan: Mengetahui gambaran kejadian anemia pada ibu nifas di ruang nifas RSUD Dr. H. Moch
Ansari Saleh Banjarmasin.
Metode: Penelitian ini menggunakan metode penelitian dekskriptif yaitu suatu metode penelitian
yang  dilakukan  dengan  tujuan  utama  untuk  membuat  gambaran  atau  deskriptif  tentang  suatu
keadaan secara objektif  dan Penelitian ini  dilakukan dengan melihat  gambaran kejadian anemia
pada ibu nifas di RSUD DR. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin.
Hasil:  berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa klasifikasi anemia pada ibu nifas yang
terbanyak anemia berat sebanyak 86 orang (90,53%).
Simpulan: Angka kejadian anemia pada ibu nifas berdasarkan Klasifikasi di RSUD Dr. H. Moch
Ansari Saleh Banjarmasin pada tahun 2017 di dapatkan pada anemia berat.

Kata Kunci: Ibu Nifas, Kadar Hemoglobin, Klasifikasi Anemia
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Pendahuluan

 Sekitar  60%  kematian  ibu  terjadi

setelah  melahirkan  dan hampir  50  % dari

kematian  pada masa  nifas  terjadi  pada  24

jam  pertama  persalinan,  terutama

disebabkan  oleh  adanya  komplikasi  masa

nifas.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi

terjadi  komplikasi  selama  nifas  adalah

anemia,  hygiene,  kelelahan,  proses

persalinan  bermasalah  (partus  lama/macet,

persalinan traumatic, kurang baiknya proses

pencegahan infeksi (Manuaba, 2008).

Anemia  adalah  penyakit  kurang

darah  yang  ditandai  dengan  kadar

hemoglobin  (Hb)  dan  sel  darah  merah

(eritrosit)  lebih  rendah  dibandingkan

normal  (Soebroto,  2010).  Anemia  dalam

masa post partum merupakan lanjutan dari

pada anemia yang diderita saat kehamilan,

yang  menyebabkan  banyak  keluhan  bagi

ibu  dan mengurangi  presentasi  kerja,  baik

dalam pekerjaan rumah sehari-hari maupun

dalam merawat bayi (Wijanarko, 2010). 

Anemia  post  partum  didefinisikan

sebagai  kadar  hemoglobin  kurang  dari  11

gr/dl,  hal  ini  merupakan  masalah  yang

umum  dalam  bidang  obstetri.  Meskipun

wanita  hamil  dengan  kadar  besi  yang

terjamin,  konsentrasi  hemoglobin biasanya

berkisar  11-12  gr/dl  sebelum  melahirkan.

Hal ini diperburuk dengan kehilangan darah

saat  melahirkan  dan  pada  masa  nifas.

Menurut  analisa  terbaru,  kehilangan  darah

pada saat post partum diatas 500 ml masih

merupakan  suatu  masalah  meskipun  pada

obstetri  modern.  Pengaruh  anemia  pada

masa nifas adalah terjadinya subvolusi uteri

yang  dapat  menimbulkan  pendarahan post

partum,  memudahkan  infeksi  peurperium,

pengeluaran  ASI  berkurang  dan  mudah

terjadi  infeksi  mamae  (Prawirohardjo,

2010).

Berdasarkan studi pendahuluan yang

dilakukan  pada  bulan  Januari  2018  di

Rumah  sakit  Ansari  shaleh  Data  yang

didapat  dari  diklat  menunjukan  bahwa

jumlah  post  partum  pada  tahun  2015

sebanyak  2.690  yang  terdiri  dari  angka

kejadian  anemia  sebanyak  116  (4,31%),

tahun  2016  dengan  jumlah  pos  partum

3.845  yang  terdiri  dari  angka  kejadian
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anemia  sebanyak  458  (11,9%)  dan  tahun

2017 jumlah pos partum adalah 2.245 yang

terdiri dari angka kejadian anemia sebanyak

95 (4,23%) dari  3 tahun Data yang di dapat

kejadian anemia di Ruang Nifas RSUD Dr.

H.  Moch  Ansari  Saleh  Banjarmasin

Mengalami  peningkatan  pada  tahun  2015

sebanyak  116  orang  dengan  persentase

(11,9%)  dan  2016  sebanyak  458  orang

dengan persentase (11,9%) dan pada tahun

2017  mengalami  penurunan  menjadi  95

orang dengan persentase (4,25%) 

Dari  data  yang  penulis  peroleh

mengalami  penurunan jadi  penulis  tertarik

untuk  mengetahui  kenapa  jadi  penurunan

dari  data  diatas  penulis  tertarik  untuk

melakukan  penelitian  tentang  gambaran

kejadian anemia pada ibu nifas.

Penelitian  ini  bertujuan  untuk

mengetahui  gambaran  kejadian  anemia

pada ibu nifas di Rumah Sakit Ansari Saleh

di ruang nifas.

Bahan Dan Metode

     Penelitian  ini  menggunakan

metode  penelitian  dekskriptif  yaitu  suatu

metedo  penelitian  yang  dilakukan  dengan

tujuan  utama  untuk  membuat  gambaran

atau deskriptif tentang suatu keadaan secara

objektif (Notoatmodjo, 2012).

Populasi  penelitian  ini  adalah

seluruh  ibu  nifas  di   Ruang  Nifas  RSUD

DR.  H.  Moch  Ansari  Saleh  Banjarmasin

pada  bulan  Februari  2018  sebanyak  220

orang.

Sampel  yang  digunakan  pada

penelitian  ini  adalah  keseluruhan  objek

yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh

populasi.  Penelitian  ini  menggunakan

tehnik  Total  Sampling atau  sampel  jenuh

yaitu semua populasi atau semua ibu nifas

dengan anemia di ruang nifas RSUD Dr. H.

Moch  Ansari  Saleh  Banjarmasin  tahun

2017.

Hasil 

Berdasarkan  Hasil  Penelitian  Yang

Dilakukan  Dengan  Mengumpulkan  Data

Dari  Register  Ruang  Nifas  RSUD Dr.  H.

Moch Ansari Saleh Banjarmasin didapatkan

hasil  selama  tahun  2017  terdapat  95  ibu

nifas yang mengalami anemia 
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Hasil  Penelitian  Menunjukkan

Bahwa Kejadian  Anemia  Di  Ruang  Nifas

RSUD  Dr.  H.Moch  Ansari  Saleh

Banjarmasin tahun 2017 dapat digambarkan

pada tabel di bawah ini :

Kejadian  Anemia  Berdasarkan

Klasifikasi Anemia di RSUD Dr. H. Moch

Ansari Saleh Banjarmasin tahun 2017.

Distribusi  Responden  Berdasarkan

Klafikasi Anemia Yang Mengalami Anemia

di  RSUD  Dr.  H.  Moch  Ansari  Saleh

Banjarmasin tahun 2017.

Tabel  1  Distribusi  Frekuensi  Responden
Berdasarkan  Klasifikasi  Anemia  Pada  Ibu
Nifas  RSUD  Dr.  H.  Moch  Ansari  saleh
Banjarmasin tahun 2017

(sumber: register ruang nifas RSUD Dr. H.

Moch  Ansari  saleh  Banjarmasin     tahun

2017)

Dari tabel 4.1 dapat dilihat kejadian

Anemia  berdasarkan  klasifikasi  Anemia

sedang  yaitu  sebanyak  9  orang  dengan

persentase  (9,47%)  dan  anemia  Pada  Ibu

Nifas sangat dominan terjadi anemia berat

sebesar  86  orang  dengan  persentase

(90,53%).

Pembahasan

Berdasarkan  hasil  penilitian  yang

dilakukan  di  ruang  nifas  RSUD  Dr.  H.

Moch  Ansari  Saleh  Banjarmasin  angka

kejadian anemia adalah sebagai berikut:

Berdasarkan tabel 1 Hasil penelitian

menunjukkan angka kejadian anemia pada

tahun 2017. Terdapat anemia berat 86 orang

dengan persentase (90,53%) Sesuai dengan

teori  (Syafrudin,  2009)  bahwa  sistem

rujukan  upaya  keselamatan  suatu  sistem

jaringan fasilitas pelayanan kesehatan yang

memungkinkan  terjadinya  penyerahan

tanggung  jawab  ke  fafilitas  yang  lebih

tinggi  dan  ke  pelayanan  yang  lebih

kompoten,  terjangkau  dan  tidak  dibatasi

oleh administrasi yang menunjukkan bahwa

Rumah  Sakit  Rujukan  menangani  kasus-

kasus berat diantaranya anemia berat.

Angka kejadian anemia sedang pada

tahun  2017  didapat  9  orang  dengan

4

klasifikasi N %

Tidak anemia

Anemia ringan 

Anemia sedang

Anemia berat 

0

0

9

86

0%

0%

9,47%

90,53%

Total 95       100%
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persentase  (9,47%)  juga  memperjelas

fungsi  RSUD  Dr.  H.  Moch  Ansari  Saleh

Banjarmasin sebagai Rumah Sakit Rujukan

yang  lebih  mengutamakan  kasus-kasus

berat  untuk penanganan tindak lanjut.  Hal

ini  sesuai  dengan  teori  (Hatmoko,  2007)

Rujukan  suatu  sistem  jaringan  pelayanan

kesehatan  yang  memungkinkan  terjadinya

penyerahan  tanggung  jawab  secara  timbal

balik  atas  timbulnya  masalah  dari  suatu

kasus  atau  masalah  kesehatan  masyarakat

baik  secara  vertikal  maupun  horizontal,

kepada yang lebih kompoten dan terjangkau

tenaga  kesehatan  yang  ada  pada  fasilitas

pelayanan  kesehatan  harus  dapat

menentukan tingkat kegawat daruratan dan

harus menentukan kasus mana yang harus

dirujuk.

Kejadian anemia pada ibu nifas dari

95 orang dibagi  beberapa klasifikasi  yaitu

anemia rigan, sedang, berat. Sehingga dapat

dilihat bahwa pada tahun 2017 banyak yang

mengalami anemia berat. 

Ibu  nifas  dengan  anemia  berat  di

RSUD  Dr.  H.  Moch  Ansari  Saleh

Banjarmasin  lebih  tinggi  anemia  berat

dikarenakan  RSUD  Dr.  H.  Moch  Ansari

Saleh Banjarmasin merupakan Rumah Sakit

Rujukan. Hasil penelitian ini sesuai dengan

penelitian  yang  telah  dilakukan  oleh

(Kusniandani, 2016) Anemia berat pada ibu

nifas yang disebabkan oleh pemasukan zat

besi  yang  tidak  cukup  serta  kehilangan

darah  selama  kehamilan  dan  persalinan.

Jika  anemia  berat  tidak  di  kelola  dengan

baik, akan terjadi  syok hipovolemik.  Selain

itu  anemia  berat  pada  ibu  nifas  dapat

mempengaruhi  aktivitas  sehari-hari  dan

aktivitas  menyusui  dikarenakan  penderita

merasa males, pusing dan cepat lelah.

Dari  hasil  penelitian  menunjukkan

kebanyakan ibu nifas dengan anemia berat

karena  RSUD Dr.  H.  Moch Ansari  Saleh

Banjarmasin  merupakan  Rumah  Sakit

Umum Daerah tipe B yang menjadi Rumah

Sakit rujukan pertama.

Ucapan Terima Kasih

Saya sangat berterima kasih kepada

kepala  Direktur  RSUD  DR.  H.  Moch.

Ansari  Saleh  Banjarmasin  bapak  Izaak

Zoelkarnain  A.  Sp.OT  yang  telah

memberikan  izin  dan  tempat  untuk

5



Gambaran Kejadian Anemia Pada Ibu Nifas Di Ruang Nifas …

melakukan penelitian serta kepada ibu Dini

Ramayani dan ibu  Dwi Rahmawati selaku

pembimbing yang selalu memberikan saran

dan motivasi serta kepada  kedua orang tua

dan  teman-teman  yang  selalu  mendukung

saya.
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