
BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang  

Kehamilan adalah suatu proses pembuahan dalam rangka melanjutkan 

keturunan sehingga menghasilkan janin yang tumbuh  di dalam rahim seorang 

wanita dan merupakan masa kehidupan yang penting. Masalah gizi yang sering 

dijumpai ibu hamil diantaranya kurang energi kronik (KEK) dan anemia 

(waryana, 2010) 

Kekurangan energi kronik di tandai dengan lingkar lengan atas (LILA) 

ibu hamil <23,5 atau di bagian merah pita LILA, artinya wanita tersebut 

mempunyai resiko energi kronik (Supariasa,dkk, 2002). Prevalensi KEK (usia 

15-49) di indonesia menunjukan bahwa resiko ibu hamil menderita KEK sebesar 

24,2%, resiko tidak hamil menderita KEK sebesar 24,2%, resiko tidak hamil 

menderita KEK sebesar 20,8% dan di Provinsi Sulawesi Tenggara, prevalensi 

KEK pada wanita usia 15-49 tahun menunjukan bahwa resiko ibu hamil 

menderita KEK sebesar 23,5%, resiko tidak hamil menderita KEK sebesar 

26,6%, sedangkan di kota Kendari prevalensi KEK wanita usia 15-49 tahun 

melebihi angka nasional dan propinsi yakni resiko ibu hamil menderita KEK 

sebesar 32,2%, resiko tidak hamil menderita KEK sebesar 46,2% (Kemenkes, 

2013).  

Di Indonesia banyak terjadi kasus KEK (Kekurangan Energi Kronik) 

terutama yang kemungkinan disebabkan karena adanya ketidak seimbangan 

asupan gizi (energi dan protein), sehingga zat gizi yang dibutuhkan tubuh tidak 

tercukupi. Hal tersebut mengakibatkan pertumbuhan tubuh baik fisik ataupun 



mental tidak sempurna seperti yang seharusnya.  Prevalensi kurang energi 

kronik (KEK) pada ibu hamil tahun 2013 secara nasional sebesar 24,2 % dan 

menurun menjadi 17,3 % pada tahun 2018 (Riskesdas, 2018).  

Terjadinya  KEK, merupakan keadaan dimana ibu menderita kekurangan 

makanan yang berlangsung menahun (kronis) yang dapat mengakibatkan 

timbulnya ganguan kesehatan terhadap seorang ibu. Pada saat ibu hamil, 

kebutuhan akan zat gizi yang semakiin meningkat tidak terpenuhi (Ervinawati et 

al., 2019). Penyebab KEK biasanya terkait dengan ketersediaan makanan (pola 

makan yang salah) yang dipengaruhi oleh kemiskinan, rendahnya pendidikan, 

dan adat atau kepercayaaan (tabu makanan). Kekurangan asupan gizi dapat 

menyebabkan KEK pada ibu hamil (Chahyanto dan Wulansari, 2018) 

Rahmaniar et al., (2013), manyatakan bahwa pola makan atau  kebiasaan makan 

terhadap makanan tertentu yang bernilai gizi tinggi oleh ibu hamil menjadi 

faktor resiko terjadinya KEK pada ibu hamil. 

Asupan makan merupakan salah satu dari berbagai faktor yang berperan 

penting dalam terjadinya kurang energi kronik (KEK). Pola makan  masyarakat 

Indonesia pada umumnya mengandung sumber besi heme (hewani) yang rendah 

dan tinggi sumber besi non heme (nabati), menu makanan juga banyak 

mengandung serat yang merupakan faktor penghambat penyerapan besi. 

Kebiasaan dan pandangan wanita terhadap makanan, pada umumnya wanita 

lebih memberikan perhatian khusus pada bentuk tubuhnya. Mereka selalu takut 

pada hal yang membuat mereka terlihat gemuk. Sehingga kebanyakan dari 

wanita takut akan mengkonsumsi makanan yang mengandung kalori banyak. 

Jika kebiasaan atau pandangan ini terus terjadi, maka kejadian kurang energi 



kronik (KEK) akan terjadi pada wanita yang memiliki pola makan tersebut. Jika 

wanita punya kebiasaan buruk seperti merokok, maka akan bertambah pula 

faktor resiko dari kejadian kurang energi kronik ini (Rasuli dkk., 2016). 

Berdasarkan hasil penelitian studi diet total (SDT) di provinsi Lampung 

pada tahun 2014, angka kecukupan energi dalam kategori kurang sebanyak 

58,3% dan yang baik sebanyak 31,2%. Untuk asu pan protein dalam kategori 

kurang  sebanyak 45,9% dan yang baik sebanyak 18,6%. Rerata asupan lemak 

sebanyak 45,1% dan rerata asupan karbohidrat 196,5 gram sedangkan 

normalnya rerata asupan karbohidrat sebanyak 309 gram. Pada penelitian 

tersebut Lampung masih berada di lima besar kekurangan energi, protein, 

lemak, dan karbohidrat terbesar di Indonesia (Siswanto dkk., 2014). 

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan ulasan 

dengan  mempertimbangkan  literature review tentang  Asupan makan pada ibu 

hamil yang mengalami KEK. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis merumuskan 

masalah Asupan makan ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronik 

(KEK) 

C.  Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui penderita KEK pada ibu hamil. 

2. Untuk mengetahui asupan makan (energi, protein, karbohidrat dan 

lemak) pada ibu hamil. 

 

 



D. Manfaat penelitian 

1. Hasil penelitian dapat menjadi data dasar untuk penelitian selanjutnya 

terkait dengan asupan makan pada ibu hamil yang mengalami kekurangan 

energi kronik (KEK). 

2. Bagi masyarakat, penelitian literatur ini diharapkan menjadi bahan 

informasi yang dapat di ambil manfaat tentang asupan makan dan kejadian 

kekurangan energi kronik (KEK) pada ibu hamil. 


