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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hemoglobin adalah protein yang terkonjugasi dalam sel darah merah yang 

mengandung zat besi dan berfungsi sebagai pengangkutan oksigen dari paru-

paru ke semua sel jaringan tubuh. Hemoglobin terdiri dari 2 kata yaitu heme 

dan globin. Heme adalah gugus prostetik yang terdiri dari atom besi, 

sedangkan globin adalah protein yang dipecah menjadi asam (Kiswari, 2014). 

Kadar hemoglobin dalam darah merupakan salah satu pemeriksaan skrining 

yang dilakukan untuk menentukan apakah seorang mengalami anemia atau 

tidak. Dalam pemeriksaan hemoglobin darah ada beberapa metode yang 

digunakan diantaranya yaitu metode sahli, metode stik, metode analyzer, 

metode cyanmet dan lainnya (Thamrin, 2019). 

Kadar hemoglobin dalam darah yang rendah dikenal dengan istilah 

anemia, anemia adalah keadaan kadar hemoglobin darah dibawah nilai normal 

yang dapat ditentukan secara laboratorik, anemia merupakan keadaan dimana 

massa eritrosit dan massa hemoglobin yang beredar dalam pembulu darah tidak 

dapat memenuhi fungsinya untuk menyediakan oksigen bagi jaringan tubuh. 

Wanita dikatakan anemia jika kadar hemoglobin (Hb) <12 mg/dL. Anemia 

terjadi ketika tubuh memerlukan zat besi dalam jumlah tinggi, seperti saat 

hamil, menyusui, masa pertumbuhan anak dan balita, serta masa puber atau 

ketika tubuh banyak kehilangan darah seperti saat menstruasi dan pada 

penderita wasir dan cacing tambang (Andaners, 2010).  

Penyebab anemia yang paling sering adalah perdarahan, kurang 

mengonsumsi zat besi, kurang gizi, gangguan sumsum tulang, pengobatan 

kemoterapi dan abnormalitas hemoglobin bawaan. Hemoglobin merupakan 

indikator yang penting untuk mengetahui adanya anemia atau tidak. Keadaan 

anemia dapat disebabkan dari penyakit darah atau penyakit yang mengenai 

tubuh bagian lain. Gejalanya dapat berupa penurunan atau peningkatan kadar 

hemoglobin (Wulandari, 2001).  
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Jenis dan penyebab dari anemia sangat beragam, namun yang paling 

banyak adalah anemia defisiensi besi, yaitu anemia diakibatkan kekurangan zat 

besi yang merupakan bahan utama pembentukan hemoglobin, sehingga terjadi 

gangguan sintesis hemoglobin yang pada akhirnya menyebabkan penurunan 

transport oksigen dalam darah. Saat terjadi anemia, tubuh akan menjadi tidak 

seimbang karena suplai hemoglobin dalam darah dibawah normal sehingga 

fungsi hemoglobin tidak berjalan optimal dalam mengikat oksigen (O2) yang 

berperan untuk regenerasi sel, selain oksigen hemoglobin juga membawa 

karbondioksida, dengan karbonmonoksida hemoglobin membentuk ikatan 

karbonmonoksihemoglobin (HbCO), yang berperan dalam keseimbangan pH 

darah (Evelyn, 2010). 

Salah satu kemungkinan yang terjadi pada kondisi anemia adalah 

penurunan kadar Hemoglobin, Sebelum terjadi anemia, tubuh melakukan 

adaptasi agar tidak terjadi penurunan daya tahan tubuh. Saat tubuh tidak 

mampu lagi melakukan adaptasi, daya tahan tubuh akan mengalami penurunan. 

Akibatnya, penderita anemia akan mudah terkena infeksi, batuk pilek, flu, atau 

mudah terkena infeksi saluran napas, jantung serta menjadi mudah lelah, 

karena harus memompa darah lebih kuat sehingga dapat terjadi anemia 

Penurunan kadar hemoglobin mengakibatkan pengaruh buruk pada kesehatan 

reproduksi, serta meningkatkan risiko kesakitan dan kematian ibu. Pada 

perempuan kebutuhan yang tinggi akan besi terutama disebabkan kehilangan 

zat besi selama masa menstruasi yang lama atau panjang. Salah satu penyebab 

turunnya kadar hemoglobin karena efek samping dari pemakaian alat 

kontrasepsi yang menyebabkan menoragia (haid lama dan jumlah yang 

berlebihan) (Arum dan Sujiatini, 2009).  

Dibalik keberhasilan alat kontrasepsi, terdapat juga efek samping yang 

dapat merugikan kesehatan. Adapun efek yang merugikan yang selalu menjadi 

keluhan bagi Akseptor yaitu terjadinya perforasi uterus dan abortus, kram dan 

perdarahan uterus, infeksi, dan menoragia. Menoragia atau pengeluaran darah 

saat menstruasi sering meningkat dua kali lipat pada pemakaian alat 

konstrasepsi dan menyebabkan lama menstruasi lebih dari batas normal 
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sehingga memungkinkan terjadinya anemia defisiensi besi (Cunningham dkk, 

2006).  

Menurut Badan Pusat Statistik pada Sensus Penduduk 2019, kepadatan 

penduduk  Jumlah Pasangan Usia Subur 458.717 jiwa/km
2
 dan Peserta KB 

Aktif Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara sebanyak 

674.162 jiwa/km
2  

yang terdiri dari berbagai jenis alat kontrasepsi antara lain 

pengguna IUD, Metode Operatif Wanita (MOW) dan Metode Operatif Pria 

(MOP). Metode Operatif Wanita, Kondom, Implan, Suntikan, Pil KB (BPS , 

2019). 

Data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

pada tahun 2013 Peserta KB baru terdiri dengan rincian pengguna kontrasepsi 

suntik 4.128.115 peserta (48,56%), pil 2.261.480 peserta (26,60%), implan 

784.215 peserta (9,23 %), kondom 517.638 peserta (6,09%), alat kontrasepsi 

dalam rahim 658.632 peserta (7,75%), MOW (metode operasi wanita) 128.793 

peserta (1,52%), MOP (metode operasi pria) 21.374 peserta (0,25%), dari data 

diatas dapat kita lihat metode kontrasepsi suntik adalah metode yang terbanyak 

yang digunakan (Kemenkes RI, 2015). Data menurut Badan Kependudukan. 

dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada bulan Maret 2011, yang 

menyatakan bahwa peserta KB baru secara nasional sebanyak 739.500 peserta 

(BKKBN, 2011).  

Untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, pemerintah menetapkan 

program Keluarga Berencana (KB), Program KB memiliki makna yang sangat 

strategis, komprehensif, dan fundamental dalam mewujudkan manusia 

Indonesia yang sehat dan sejahtera. UU Nomor 52 tahun 2009 tentang 

perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga menyebutkan bahwa 

keluarga berencana adalah upaya untuk mengatur kelahiran anak, jarak, dan 

usia ideal melahirkan, serta mengatur kehamila melalui promosi, perlindungan, 

dan bantuan sesuai hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang 

berkualitas (Buletin Jendela Data & Informasi, 2014). 

Berdasarkan  latar  belakang yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian Studi Literatur berdasarkan surat edaran kepala 
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pusat pendidikan SDM kesehatan Nomor DM.01.01/1/02132/2020. Maka 

kegiatan yang bersifat mengumpulkan orang banyak di tiadakan akibat 

penyebaran COVID-19. Untuk itu penelitian yang berhubungan langsung 

dengan manusia di alihkan ke penelitian literatur review. dengan menggunakan 

sampel penelitian berupa data sekunder dari hasil penelitian yang telah ada 

maka dilakukan pengkajian dan penelaah jurnal penelitia sebelumnnya 

sehingga penelitian dapat mengambarkan judul “Studi Literatur Gambaran 

Kadar Hemoglobin pada Penggunaan Alat Kontrasepsi”. 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah 

“Bagaiman kadar hemoglobin pada pengguna alat kontrasepsi ?” 

C. Tujuan Penelitian 

untuk mengetahui gambaran kadar hemoglobin normal dan tidak 

normal pada pengguna alat kontrasepsi. 

D. Manfaat Penelitian 

       Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai : 

1. Bagi Institusi Pendidikan 

Memberikan pengetahuan, referensi dan menambah literatur 

pustaka Perpustakaan jurusan Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes 

Kemenkes Kendari tentang Hubungan Penggunaan Alat Kontrasepsi 

Dengan  Kadar  Hemoglobin.  

2. Bagi Peneliti 

Sebagai salah satu  tujuan penelititian dan menambah ilmu 

pengetahuan terkait penelitian studi literatur yang dilakukan. dan 

memberikan sumbangan ilmiah terhadap almamater Program Studi D3 

Teknologi Laboratorium Medis Politeknik Kesehatan Kendari. 
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3. Bagi Masyarakat Umum 

Memberikan informasi secara langsung ataupun tidak langsung 

terhadap pengguna alat kontrasepsi dengan kadar hemoglobin Sehingga 

dapat memperhatikan kesehatan individu ataupun bermasyarakat dalam 

memilih kontrasepsi dan pola keluarga berencana yang sesui dan tepat. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Memberikan wawasan dalam menambahkan referensi tentang 

penelitian hematologi tentang kadar hemoglobin.  

  

 

 


