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Abstrak 

 
Daun kelor mengandung unsur multi zat gizimikro yang sangat dibutuhkan oleh ibu hamil dalam memperbaiki status 
gizinya yang nantinya akan berdampak pada outcome kelahiran.. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh 
pemberian ekstrak daun kelor pada ibu hamil pekerja sektor informal terhadap berat badan dan panjang badan lahir 
bayi. Penelitian ini merupakan quasy experiment dengan desain randomized controlled Double Blind. Sampel 
sebanyak 68 orang yang dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok intervensi 35 orang dan kelompok kontrol 33 
orang. Kelompok intervensi diberi kapsul ekstrak daun kelor dan kapsul Fe setiap hari. Adapun kelompok kontro, 
diberi placebo dan kapsul Fe. Data analisis secara statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik 
responden pada kedua kelompok tidak berbeda bermakna. Setelah dilakukan intervensi, berat badan ibu hamil pada 
kedua kelompok meningkat secara signifikan (p=0,000). Demikian pula LLA pada kedua kelompok (p=0,000) dan 
perbedaan ini bermakna secara signifikan (p=0,000). Adapun untuk HB ditemukan penurunan pada kelompok 
intervensi dan peningkatan pada kelompok kontrol. Namun karena nilai perubahannya kecil, perubahan ini tidak 
bermakna (p=0.909) dan (p=0,337). Secara statistik tidak ada perbedaan yang bermakna rerata berat badan lahir bayi 
(p=0,168) dan panjang badan lahir (p= 0,612) antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol. Setelah pemberian 
ekstrak daun kelor selama 3 bulan pada ibu hamil pekerja sektor informal ada peningkatan yang bermakna rerata 
berat badan dan LLA ibu, sedangkan rerata berat badan lahir dan panjang badan lahir bayi tidak menunjukkan 
perbedaan yang bermakna, sehingga perlu dilakukan penelitian serupa dengan menggunakan sampel yang lebih 
besar.  
 
Kata kunci : Kelor, Berat Badan Lahir, Panjang Badan Lahir, Zat Gizimikro  
 
 
Abstract 
 
 
Moringa leaf contain elements of multi micronutrients that are needed by pregnant women in improving the 
nutritional status of which will have an impact on birth outcome. The research aims to reveal the influence of 
Moringa leaf extract given to pregnant women working in the informal sector on their born babies’ weight and 
length. This research design was a quasy experiment using randomized controlled Double Blind. There were 68 
samples who were divided into 2 groups: 35 people in intervention group and 33 people in control group. The 
intervention group was given Moringga leaf extract and Fe capsules every day. Whereas control group was given 
placebo anf Fe capsule. Data was analysed using SPSS. Research results indicates that the respondents 
characteristics on both groups had no significant differerence. After intervention treatment, the pregnant mothers’ 
weight on both groups increased significantly (p=0.000). Similarly, the LLA on both groups was (p=0,000) and this 
difference was significant (p=0.000). It was found that HB of intervention group decreased, whereas the HB of 
control group increased; however, because it was only a small change so the change was not significant (p=0.909) 
and (p=0.337). Statistically, there was no significant difference on the born babies’ average weight (p=0.168) and 
length (p=0.612) between intervention and control groups. After given Moringga leaf extract for 3 months to the 
pregnant mother working in informal sector, there was signifanct increase on the mothers average body weight and 
LLA. Whereas the born baby average body weight and length did not show significant difference.  Therefore, similar 
research is necessary by using greater number of samples. 

Keywords : Moringga, Born body weight, Born body length, Micro nutrient substance 

 

 

 

 

 

 

 



 

PENDAHULUAN 

 Masa kehamilan adalah salah satu fase yang penting dalam pertumbuhan anak karena 

calon ibu dan bayi yang dikandungnya membutuhkan gizi yang cukup banyak                    

(Depkes RI., 2004). Kualitas bayi yang dilahirkan sangat tergantung pada keadaan gizi ibu 

sebelum dan selama hamil. Untuk menilai kualitas bayi dapat diketahui dengan mengukur berat 

bayi pada saat lahir. Berat badan lahir merupakan faktor penentu kelangsungan hidup dan 

perkembangan anak . Saat ini, bayi yang lahir dengan berat badan < 2.500 gram (BBLR) masih 

tetap menjadi masalah dunia khususnya di negara-negara berkembang. Pada tahun 2005, data 

WHO menunjukkan lebih dari 20 juta bayi di dunia (15,5% dari seluruh kelahiran) mengalami 

BBLR dan 95 % diantaranya terjadi di negara-negara berkembang (Kawai et al., 2011) 

Status gizi kurang pada ibu hamil dapat disebabkan oleh masalah gizi yang dialaminya 

seperti Kurang Energi Kronis (KEK) dan anemia gizi. KEK pada saat hamil akan menghambat 

pertumbuhan janin sehingga menimbulkan risiko BBLR (Waryono, 2010). Data Riskesdas tahun 

2013 menunjukkan proporsi wanita usia subur risiko KEK usia 15-19 tahun yang hamil sebanyak 

38,5%  dan pada usia 20-24 tahun sebanyak 30,1%,  

Masalah gizi yang lain adalah anemia, di Indonesia anemia disebabkan karena defisiensi 

zat gizi mikro (micronutrient) dengan penyebab terbanyak defisiensi zat besi. Hasil Riset 

Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2007, prevalensi anemia gizi ibu hamil di Indonesia sebesar 

24,5%, dan di Sulawesi Selatan 46,7% (Depkes RI., 2007). 

Selain terkait dengan masalah gizi, beban kerja pada wanita juga menjadi penyebab 

terjadinya BBLR. Penelitian yang dilakukan oleh sebuah tim dari University College Dublin, 

Irlandia, menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara  kelahiran prematur dengan kondisi kerja 

yang  buruk, meliputi stres dan kecemasan yaitu karena ketidakamanan kerja, dimana pada 

umumnya mereka di bawah kontrak kerja sementara (Collingwood, 2012; Croteau et al., 2007). 

Angka kejadian BBLR Indonesia berdasarkan data riskesdas pada tahun 2007 sebesar 11,5% dan 

tahun 2010 sebesar 11,1%. Sementara pada tahun 2013 persentase BBLR sebesar 10,2%. Di 

Sulawesi Selatan persentase BBLR 16,2% pada tahun 2010 dan turun menjadi 14,8% pada tahun 

2012 akan tetapi persentase ini masih lebih tinggi dari nasional (Depkes RI., 2013). 

Untuk mecegah bertambahnya angka kejadian  BBLR maka status gizi ibu hamil perlu 

mendapatkan perhatian khusus. Salah satu program yang sudah ada yaitu program suplementasi 



Fe, namun program pemberian suplemen zat besi tidak mampu berdiri sendiri untuk 

menyelesaikan masalah anemia, karena kekurangan zat  besi biasanya terjadi bersamaan dengan 

kekurangan zat gizimikro lainnya, termasuk folat, vitamin C dan Vitamin E. Daun kelor 

mengandung unsur multi zat gizi mikro yang sangat dibutuhkan oleh ibu hamil. Enam sendok 

makan penuh dapat memenuhi kebutuhan zat besi dan kalsium wanita hamil dan menyusui 

(Fahey, 2005). Β-caroten yang ditemukan dalam kelor merupakan prekusor retinol (vitamin A). 

Terdapat 25 jenis Β-caroten pada daun kelor, tergantung dari varitas (Price, 2007). Selain vitamin 

dan mineral daun kelor juga mengandung semua asam amino yang essensial (asam amino yang 

tidak diproduksi sendiri oleh tubuh, sehingga harus disuplai dari luar tubuh dalam bentuk jadi) 

(Widjiatmoko, 2012). 

Tanaman kelor telah berhasil digunakan untuk mengatasi malnutrisi pada anak-anak dan 

wanita hamil. Pada wanita hamil menunjukkan produksi susu yang lebih tinggi bila 

mengkonsumsi daun kelor yang ditambahkan pada makanannya dan pada anak-anak 

menunjukkan pertambahan berat badan yang signifikan (Fuglie, 2001). Selain itu hasil penelitian 

yang  dilakukan  oleh Idohou et al (2011), menunjukkan bahwa rata-rata kadar konsentrasi Hb 

ibu menyusui  meningkat secara signifikan setelah 3 bulan terapi pemberian tepung daun kelor. 

Pada ibu hamil, pemberian 25 gram tepung daun kelor dalam seminggu dapat menyembuhkan 

anemia setelah pemberian enam minggu, serta dari 320 ibu hamil hanya 10 orang (0,076%) yang 

lahir dengan BBLR termasuk 8 diantaranya kembar (Diatta, 2001). Konsumsi daun kelor 

merupakan salah satu alternatif untuk menanggulangi kasus kekurangan gizi di Indonesia   

(Fuglie, 2007; Zakaria, 2013). Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 

pemberian ekstrak daun kelor pada ibu hamil pekerja sektor informal terhadap berat badan dan 

panjang badan bayi lahir. 

 

BAHAN DAN METODE 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini di lakukan Kecamatan Manggala Kotamadya Makassar dilaksanakan dalam 

beberapa tahapan, dimana 2 bulan pertama untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan sampel 

dan 3 bulan berikutnya untuk melakukan intervensi pada ibu hamil pekerja sektor informal 

selanjutnya akan di data kembali pada saat ibu telah melahirkan.  

 



 

Desain Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah quasy experiment dengan desain randomized controlled Double 

Blind. Sampel penelitian dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok intervensi adalah ibu hamil 

pekerja sektor informal yang menerima ekstrak daun kelor dan kelompok kontrol adalah ibu 

hamil pekerja sektor informal yang menerima placebo. 

Populasi dan sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil dalam wilayah kerja puskesmas 

Antang, Batua, Perumnas Antang, dan Tamangapa yang berjumlah 109 orang ibu hamil. 

pengambilan sampel menggunakan teknik porposive sampling dengan criteria  inklusi :Ibu hamil 

pekerja sektor informal trimester II dan III, bersedia menerima ekstrak daun kelor selama 3 

bulan, janin tunggal, tidak mengonsumsi multivitamin dan mineral lain selama penelitian, 

bersedia menandatangani inform consent. Kriteria eksklusi : ibu hamil pekerja sektor informal 

yang menderita hiperglikemia (DM), hipertensi, preeklampsi ataupun eklampsia, serta penyakit 

jantung, dan Ibu hamil pekerja sektor informal dengan gagal ginjal. jumlah sampel sebanyak 68 

orang, terdiri dari 35 orang kelompok intervensi dan 33 orang pada kelompok kontrol. Dari 

jumlah tersebut lalu dilakukan random untuk menentukan kelompok yang mendapatkan ekstrak 

daun kelor dan kelompok kontrol. 

Pengumpulan data 

 Pengumpulan data dilakukan oleh enumerator yang terpilih dengan cara wawancara 

menggunakan kuesioner terstruktur untuk mendapatkan data karakteristik ibu hamil, 

penimbangan berat badan, LiLA dan food recall dilakukan tiap bulan.  Pemeriksaan biokimia 

dilaksanakan sebelum dan sesudah intervensi. Pengukuran berat dan panjang badan bayi 

dilakukan segera setelah satu jam kelahiran dengan bantuan pihak penolong persalinan. 

Intervensi dilakukan selama sembilan puluh hari. Ada dua kelompok dalam penelitian ini yaitu 

kelompok intervensi dan kontrol. Kelompok intervensi diberikan dua kapsul ekstrak daun kelor 

dan dua kapsul Fe setiap harinya. Setiap kapsul berisi 800 mg ekstrak daun kelor sehingga jumlah 

pemberian per hari sebanyak 3,2 g. Begitupula dengan kelompok kontrol diberikan dua kapsul 

placebo dan dua kapsul Fe setiap harinya, suplementasi ini diberikan satu kali seminggu. Untuk 

memonitoring tingkat kepatuhan dibentuklah tim pengawas tujuannya untuk mengetahui efek dan 

alasan tidak mengkonsumsi suplemen. 



 

Analisis Data 

 Data yang terkumpul diolah dan dianalisis dengan menggunakan program SPSS. Untuk 

mengetahui perbedaan rata-rata berat badan lahir dan panjang badan lahir bayi pada kelompok 

intervensi dan kelompok kontrol digunakan uji t tidak berpasangan (independent t-test) apabila 

distribusi data normal dan uji mann u whitney  apabila distribusi data tidak normal.  

 

HASIL  

Karakteristik responden 

 Karakteristik subjek penelitian disajikan pada tabel 1 menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden pada kedua kelompok berada pada rentang umur 20-35 tahun, paritas  2-3 kali, 

pemeriksaan kehamilan lebih dari 4 kali, jarak kelahiran ≥ 24 bulan, tinggi badan ibu kurang dari 

150 cm dan tingkat pendidikan terakhir tamat SMA/MA.  

Status Gizi ibu hamil 

Tabel 2 menunjukkan bahwa distribusi  status gizi ibu hamil yang KEK pada kelompok 

intervensi mengalami penurunan  yaitu dari 9 orang (25,7%) pre intervensi  menjadi 5 orang 

(14,3%) post intervensi. Berbeda dengan status gizi ibu hamil yang anemia terjadi peningkatan 

pada kelompok intervensi yaitu dari 6 orang (17,1%) pre intervensi menjadi 9 orang (25,7%) post 

intervensi. Sementara pada kelompok kontrol  tidak ada perubahan. Meskipun demikian, jika 

dibandingkan antara kelompok intervensi dan kontrol pada akhir penelitian, status gizi 

kekurangan energi kronis (KEK) masih lebih tinggi 2,2% pada kelompok intervensi 

dibandingkan dengan kelompok kontrol, sedangkan untuk status anemia lebih tinggi 4,6% pada 

kelompok kontrol dibandingkan dengan kelompok intervensi. 

Tabel 3 menunjukkan bahwa berat badan ibu hamil pada kedua kelompok meningkat 

secara signifikan (p<0,05) dengan peningkatan 1,7 kali lebih tinggi pada kelompok intervensi, 

dan perbandingan peningkatan antar kelompok bermakna (p<0,05). lingkar lengan atas (LLA) 

pada kedua kelompok mengalami peningkatan dengan peningkatan pada kelompok intervensi 2,2 

kali lebih besar daripada kelompok kontrol dan perbedaan ini bermakna secara statistik (p<0,05) 

p = 0,000. Sedangkan untuk Hb ditemukan penurunan pada kelompok intervensi dan peningkatan 

pada kelompok kontrol, namun karena nilainya perubahannya kecil perubahan ini tidak bermakna 



(p>0,05) p=0.909 dan p=0,337, perbandingan rerata perubahan antar kelompok juga tidak 

bermakna (p>0,05) p = 0,389. 

 

Pengaruh suplementasi terhadap Berat Badan Lahir Bayi (BBL ) 

Tabel 4 menunjukkan bahwa berat badan lahir (BBL) bayi pada kelompok intervensi 

rata-rata 2980±22 gram sedangkan pada kelompok kontrol rata-rata 3130±467 gram. Hasil 

analisis statistik menunjukkan tidak ada perbedaan yang bemakna secara statistik (p>0,05) untuk 

rerata berat badan lahir bayi (p=0,168) antara kelompok intervensi dan kelompok kontrol. 

Pengaruh suplementasi terhadap Panjang Badan Lahir Bayi (BBL ) 

Tabel 4 juga menunjukkan bahwa panjang badan lahir (PBL) bayi pada kelompok 

intervensi rata-rata 48,09±2,24 cm. Sedangkan pada kelompok kontrol rata-rata 48,45±1,48 cm. 

Hasil analisis statistik menunjukkan tidak ada perbedaan yang bemakna secara statistik (p>0,05) 

untuk rerata panjang badan lahir bayi (p= 0,612) antara kelompok intervensi dan kelompok 

kontrol. 

 

PEMBAHASAN 

 Penelitian ini menunjukkan bahwa setelah pemberian ekstrak daun kelor selama 3 bulan 

pada ibu hamil pada trimester ketiga masih ditemukan adanya bayi dengan berat badan lahir 

rendah sebesar 8,6% yang sedikit lebih tinggi dari kelompok kontrol (6,1%), namun perbedaan 

ini tidak bermakna secara statistik. Hasil perhitungan rerata berat lahir bayi juga menunjukkan 

pada kelompok kontrol lebih tinggi (3130 gr) daripada kelompok intervensi (2980 gr), namun 

secara statistik juga tidak berbeda secara signifikan.  

 Untuk panjang badan lahir bayi ditemukan hasil yang sejalan dengan berat badan lahir 

bayi dimana prevalensi bayi pendek pada kelompok intervensi ditemukan lebih tinggi (34,3%) 

daripada kelompok kontrol (21,2%) dan rerata panjang badan lahir bayi kelompok intervensi 

sedikit lebih pendek (48,09 cm) daripada kelompok kontrol (48,45 cm), dan secara statistik juga 

tidak berbeda signifikan. 

 Berat bayi lahir normal merupakan suatu hal yang sangat penting karena akan 

menentukan kemampuan bayi untuk dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidup yang 

baru sehingga tumbuh kembang bayi akan berlangsung secara normal (Moehyi, 2008). Selain 

berat badan lahir, panjang badan lahir bayi juga turut mendapat perhatian utama karena bayi yang 



lahir dalam kondisi stunting tentunya harus mendapat perhatian yang lebih besar agar tidak 

bertahan tumbuh menjadi anak yang stunting dan akan menanggung dampak jangka panjang dari 

stunting tersebut utamanya pada masa pertumbuhan yang berkaitan dengan kemampuan kerja 

otak sebagai penentu kecerdasan kognitif. 

 Berbagai macam faktor telah didentifikasi berkontribusi terhadap berat badan lahir bayi 

yang rendah (BBLR) dan panjang badan lahir yang kurang (pendek/stunting) dengan salah satu 

diantaranya yang dianggap sangat besar kontribusinya adalah status gizi ibu pada saat hamil. 

Status gizi yang dimaksud disini adalah secara antropometri dan biokimia. Secara antropometri 

dapat dinilai dari status KEK dan peningkatan berat badan selama hamil, sedangkan secara 

biokimia salah satunya dapat dilihat dari status anemia ibu selama hamil. 

 Berat badan dan panjang lahir bayi yang masih rendah pada sebagian bayi dapat dikaitkan 

dengan status gizi ibu selama kehamilan. Untuk status kekurangan energi kronis (KEK) pada 

awal penelitian (sebelum intervensi) ditemukan prevalensi yang cukup tinggi pada kelompok 

intervensi (25,7%) dibandingkan dengan kelompok kontrol (12,1%). Walaupun pada 

perjalanannya selama intervensi terjadi perbaikan status gizi KEK pada kelompok intervensi 

yaitu terjadi penurunan prevalensi KEK menjadi 14,3%, namun prevalensi ini masih lebih tinggi 

dibandingkan dengan kelompok kontrol yang tetap bertahan pada angka 12,1%. Prevalensi KEK 

yang masih lebih tinggi pada kelompok intervensi ini diduga berkontribusi terhadap BBLR 

(8,6%) dan stunting (34,3%) pada kelompok intervensi yang lebih tinggi daripada kelompok 

kontrol (6,1%) dan (21,2%). 

 Sementara untuk prevalensi anemia pada awal penelitian ditemukan prevalensi yang lebih 

tinggi pada kelompok kontrol (30,3%) dibandingkan dengan kelompok intervensi (16,7%). 

Setelah pemberian ekstrak daun kelor selama 3 bulan terlihat bahwa prevalensi anemia pada 

kelompok intervensi justru mengalami peningkatan menjadi 25,7% sedangkan pada kelompok 

kontrol tidak terjadi perubahan. Rerata hasil pengukuran hemoglobin (Hb) juga menunjukkan 

hasil yang sejalan dimana kadar Hb pada kelompok intervensi mengalami sedikit penurunan 

sedangkan pada kelompok kontrol mengalami peningkatan. Peningkatan prevalensi anemia pada 

ibu hamil ini tentunya juga akan memberikan dampak terhadap berat badan dan panjang lahir 

bayi sehingga hal inilah yang juga diduga memberikan kontribusi terhadap kejadian BBLR dan 

stunting pada kelompok intervensi yang justru lebih besar daripada kelompok kontrol. Salah satu 

hasil penelitian yang sejalan dengan hasil ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Idohou et al 



(2011) di Senegal yang menemukan bahwa konsumsi daun kelor tidak mampu memperbaiki 

cadangan besi pada subjek yang anemia. Dalam penelitian tersebut juga terjadi sedikit 

peningkatan prevalensi anemia, akan tetapi peningkatan tersebut diduga lebih dipicu oleh faktor 

lain bukan karena kekurangan besi. 

 Faktor lain yang diduga turut berkontribusi terhadap BBLR dan stunting pada bayi dalam 

penelitian ini adalah usia kehamilan dan tinggi badan ibu. Pada penelitian ini ditemukan ibu 

hamil pada usia <20 tahun dan >35 tahun sebesar 17,1% pada kelompok intervensi dan 9,1% 

pada kelompok kontrol. Pada usia kurang dari 20 tahun, organ-organ reproduksi belum berfungsi 

dengan sempurna, Rahim dan panggul ibu belum tumbuh mencapai ukuran dewasa sehingga bila 

terjadi kehamilan dan persalinan akan lebih mudah mengalami komplikasi dan pada usia lebih 

dari 35 tahun terjadi penurunan kesehatan reproduktif karena proses degenerative sudah mulai 

muncul (Prawirohardjo, 2008). Selain itu, pada ibu yang terlalu muda (kurang dari 20 tahun) 

dapat terjadi kompetisi makanan antara janin dan ibunya sendiri yang masih dalam masa 

pertumbuhan (Supariasa, 2002). 

 Sementara untuk tinggi badan ibu yang kurang dari 150 cm pada penelitian ini ditemukan 

prevalensi yang cukup besar yaitu 37,1% pada kelompok intervensi dan 39,4% pada kelompok 

kontrol. Data Riskesdas (2010), menunjukkan prevalensi anak balita pendek cenderung lebih 

tinggi pada ibu-ibu yang pendek (tingginya kurang dari 150 cm). Masalah inter-generasi terlihat 

dengan jelas, karena dari kelompok ibu yang pendek prevalensi balita pendek adalah 46,7 persen 

dibanding kelompok ibu yang tinggi (diatas 150 cm) yang prevalensi balita pendeknya hanya 

34,8 persen (Depkes RI., 2010). 

 Genetik dari ibu hamil memang mempengaruhi panjang badan lahir bayi, namun ada 

faktor lain yang juga sangat kuat mempengaruhi yaitu faktor gizi dalam hal ini adalah asupan zat 

gizi ibu hamil selama kehamilan. Asupan ini selain berkontribusi terhadap panjang badan, juga 

sangat erat kaitannya dengan berat badan lahir bayi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

dalam periode 3 bulan pemberian ekstrak daun kelor pada ibu hamil ditemukan bahwa asupan zat 

gizi ibu hamil hampir semuanya mengalami penurunan secara kuantitas dan belum mampu 

memenuhi standar kecukupan supan ibu hamil berdasarkan AKG (<100% AKG). asupan zat gizi 

ibu hamil yang tidak memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG) utamanya energi, vitamin B2, 

dan vitamin C, bahkan sebagian asupan zat gizi lainnya tidak memenuhi 50% dari AKG seperti 

vitamin B1, D, E, asam folat, dan kelompok mineral seperti kalsium, besi (Fe), dan seng. Dalam 



studi review  Wu et al (2004) telah mengemukakan salah satu bukti yang menunjukkan bahwa 

pertumbuhan janin paling rentan terhadap kurangnya zat gizi dari makanan ibu (misalnya protein 

dan zat gizi mikro) selama periode peri-implantasi dan periode perkembangan cepat plasenta. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan penelitian ini adalah tidak ada perbedaan yang bermakna secara statistik 

rerata berat badan lahir bayi dan panjang badan lahir bayi antara kelompok intervensi dan 

kelompok kontrol. Berat badan lahir bayi dan panjang badan lahir bayi pada kelompok kontrol 

lebih tinggi daripada berat badan lahir bayi pada kelompok intervensi. Perlu adanya 

pendampingan dan kontrol terhadap konsumsi kapsul Fe pada ibu hamil mengingat kepatuhan 

mereka dalam mengkonsumsi kapsul Fe yang diberikan masih sangat rendah dan perlu dilakukan 

penelitian serupa dengan menggunakan sampel yang lebih besar.  
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Tabel 1 
Distribusi Karakteristik Umum Ibu Hamil Berdasarkan Kelompok Perlakuan 

Di Kecamatan Mangggala Kota  Makassar 
 

Karakteristik 
Kelompok Intervensi 

P Value Intervensi 
(n=35) 

Kontrol 
(n=33) 

N % n % 
Umur (thn) 

< 20 atau > 35 
20 – 35 

 
6 

29 

 
17,1 
82,9 

 
3 
30 

 
9,1 
59 

0,478b 

Paritas 
0 atau < 4  
2-3 

 
17 
18 

 
48,6 
51,4 

 
12 
21 

 
36,4 
63,6 

 

0,337b 

 
Pemeriksaan Kehamilan 

< 4 kali 
> 4 kali 

 
4 

31 

 
11,4 
88,6 

 
0 
33 

 
0 

100 

 
0,115b 

Jarak kelahiran 
< 24 bulan 
≥ 24 bulan 

 
2 

33 

 
5,7 

94,3 

 
3 
30 

 
9,1 
90,9 

 
0,668b 

Tinggi badan ibu 
< 150 cm 
≥ 150 cm 

 
13 
22 

 
37,1 
62,9 

 
13 
20 

 
39,4 
60,6 

 
0,036b 

Pendidikan 
Tamat SD/Mi 
Tamat SMP/Mts 
Tamat SMA/MA 
Tamat D3/S1 

 
5 
3 

24 
3 

 
14,3 
8,6 

68,6 
8,6 

 
4 
9 
17 
3 

 
12,1 
27,3 
51,5 
9,1 

 
 

0,742a 

 Sumber: Data Primer, 2014 

Tabel 2 
Distribusi Status Gizi Ibu Hamil Pre dan Post Intervensi Berdasarkan Kelompok Perlakuan   

Di Kecamatan Mangggala Kota Makassar 
 

Status Gizi ibu hamil 
pre dan post intervensi 

Intervensi (n=35) Kontrol (n=33) 
Pre Post Pre Post 

n % n % n % n % 
 Status gizi (LLA) 
 KEK 
 Tidak KEK 

 

9 
26 

 

25,7 
74,3 

 

5 
30 

 

14,3 
85,7 

 

4 
29 

 

12,1 
87,9 

 

4 
29 

 

12,1 
87,9 

Status gizi (Hb) 
 Anemia 
 Tidak Anemia 

 

6 
29 

 

17,1 
82,9 

 

9 
26 

 

25,7 
74,3 

 

10 
23 

 

30,3 
69,7 

 

10 
23 

 

30,3 
69,7 

Sumber: Data Primer, 2014 
 

 



Tabel 3  
Hasil Pengukuran BB, LLA dan Hb Ibu Hamil Sebelum dan Sesudah Intervensi Berdasarkan 

Kelompok Perlakuan Di Kecamatan Mangggala Kota Makassar 
 

Variabel 
Intervensi (n=35) 

 
Kontrol (n=33) 

 P** 

Pre Post  
 

Mean P* Pre Post  
 

Mean P* 

 BB 
56,06 
± 9,86 

61,23 
± 9,85 

5,16 ± 
2,38 0,000 

58,66 
± 
10,07 

61,74 
± 9,86 

3,08 ± 
1,81 0,000 0,000 

 LLA 25,19 
± 2,73 

26,18 
± 2,76 

0,98 ± 
0,74 0,000 26,05 

± 2,83 
26,50 
± 2,82 

0,45 ± 
0,49 0,000 0,001 

 Hb 11,8 ± 
0,94 

11,77 
± 1,29 

-0,02 
± 1,32 0,909 11,57 

± 1,20 
11,88 
± 1,50 

0,30 ± 
1,80 0,337 0,389 

 Sumber: Data Primer, 2014 
 Nilai : mean ± SD P* : Paired t-Test P** : Mann Whitney (P     Mean)  
 
 

Tabel 4 
Perbandingan BBL dan PBL Rata-Rata Bayi Berdasarkan Kelompok Perlakuan  

Di Kecamatan Mangggala Kota Makassar 

Variabel Intervensi (n=35) 
X ± SD 

Kontrol (n=33) 
X ± SD P value 

BBL 2980 ± 422 3130 ± 467 0,168a 

PBL 48,09 ± 2,24 48,45 ± 1,48 0.612b 

 Sumber : Data primer, 2014   
 a = independent sampel t-Test b = Mann Whitney 

 

 


