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BAB III 

HASIL DAN ANALISA 

A. Hasil 

Tabel 3. Kriteria untuk di analisis 

No 

Judul 

penelitian/Penulis/

Tahun 

Tempat 

penelitian 
Tujuan Penelitian Metode penelitian  Hasil penelitian 

 

Data base 

1 Analisis asupan 

makan sebagai faktor 

resiko kurang energi 

kronik pada ibu hamil. 

Oleh : Dian Isti 

Anggraini, Ratna 

Dewi Puspita, Sofyan 

Musyabiq Wijaya dan 

Rachmi Lestari (2019) 

Kota Bandar 

Lampung. 

Menganalisis asupan 

makan sebagai 

faktor resiko 

kekurangan energi 

kronik (KEK) pada 

ibu hamil. 

Metode penelitian ini yaitu 

penelitian observasional 

dengan rancangan cross 

sectional.. 

Variabel : Analisis asupan 

makan sebagai faktor resiko 

kurang energi kronik pada ibu 

hamil.. 

Sampel : berjumlah 138 ibu 

hamil yang berumur 18-45 

tahun. 

 Hasil penelitian menunjukan : 

- Prevalensi ibu hamil yang  

menderita kekurangan energi 

kronik 35,5% . 

- Asupan makan : 

 Energi kurang  : 55%. 

 Protein kurang : 80%. 

 Lemak kurang : 47,5% 

 KH  kurang  : 50% 

 

Google 

schoral 

2 

 

 

Hubungan asupan 

makanan terhadap 

kejadian kekurangan 

energi kronis (KEK) 

pada ibu hamil. 

Oleh : juraida 

Puskesmas 

Simpang 

Tiga Kota 

Pekan Baru 

Untuk mengetahui 

hubungan asupan 

makan  terhadap 

kejadian KEK  pada 

ibu hamil. 

Jenis penelitian ini adalah 

deskriptif analitik dengan 

desain penelitian croos 

sectional. 

Variable : hubungan asupan 

makan terhadap kejadian 

Hasil penelitian menunjukan:  

-  prevalensi ibu hamil yang 

mengalami KEK  32%. 

- Asupan makan kurang : 34,7% 

- Terhadap hubungan yang 

bermakna antara asupan makan 

Google 

schoral 
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Harahap, Elly 

Susilawati dan Nanda 

Putri Rahma Daniati 

(2019). 

kekurangan energi kronik pada 

ibu hamil. 

Sampel : seluruh ibu hamil 

yang memeriksakan 

kehamilannya di puskesmas 

Simpang Tiga. 

 

dengan kejadian KEK (p= 

0,002). 

 

3 Hubungan asupan 

makan dengan 

kejadian kurang 

energi kronis (KEK) 

pada ibu hamil. 

Oleh : Ahmad Alvin 

Dictara (2018) 

Puskesmas 

sukaraja kota 

bandar 

lampung 

Untuk mengetahui 

Hubungan asupan 

makan dengan 

kejadian kurang 

energi kronis (KEK) 

pada ibu hamil 

 

Jenis penelitian ini adalah 

kuantitatif dengan mengunakan 

pendekatan cross sectional 

dengan teknik consecutive 

sampling. 

Variabel : hubungan asupan 

makan dengan kejadian kuran 

energi kronik (KEK) pada ibu 

hamil. 

Sampel : 71 ibu hamil yang 

berusia 20-35 tahun. 

Hasil penelitian menunjukkan:   

- Prevalensi ibu hamil yang 

mengalami KEK sebesar 8,5% . 

- Asupan makan : 

energi kurang : (36,6%). 

protein kurang :(11,3%). 

lemak kurang :(39,4%). 

      KH kurang    : (69,0%).   

Google 

search 

4 Gambaran asupan zat 

gizi ibu hamil yang 

menderita kekurangan 

energi kronik (KEK). 

Oleh : Musta’ina 

Nuntung (2011) 

Kecamatan 

Polongbangk

eng Selatan 

Kabupaten 

Takalar.    

Untuk mengetahui 

gambaran asupan zat 

gizi ibu hamil yang 

menderita 

kekurangan energi 

kronik(KEK). 

Metode yang di gunakan adalah 

survey deskriptif. 

Variable : gambaran asupan zat 

gizi ibu hamil yang menderita 

kekurangan energi kronik ( 

KEK). 

Sampel : ibu hamil di 2 

puskesmas di wilayah 

kecamatan polongbangkeng 

selatan. 

Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukan : 

- prevalensi ibu hamil yang 

menderita Kurang Energi 

Kronik (90,0 %). 

-  Asupan makan : 

Energy  kurang : (90,0%)  

Protein kurang : (70%) 

Lemak kurang : (50%) 

       KH kurang : (97,5%) 

Goolge 

search 
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5 Hubungan pola makan 

dan status sosial 

ekonomi dengan 

kejadian KEK pada 

ibu hamil. 

Oleh : Erma 

Syariffudin Ausa, 

Nurhaedar Jafar Dan 

Rahayu Indriasari 

(2013) 

Wilayah di 

Kabupaten 

Gowa 

Untuk mengetahui 

hubungan antara 

pola makan dan 

status sosial 

ekonomi dengan 

kejadian KEK pada 

ibu hamil. 

Populasi sampel diambil secara 

random sampling dengan jumlah 

sampel 54 responden ibu hamil. 

Variable : hubungan pola 

makan dan status sosial ekonomi 

dengan kejadian KEK pada ibu 

hamil. 

Sampel : diambil secara random 

sampling dengan jumlah sampel 

54  ibu hamil. 

 

Hasil penelitian menunjukkan : 

- Prevalensi ibu hamil yang 

mengalami kekurangan energi 

kronik sebesar 20%. 

- Asupan makan : 

Energi kurang : (42%) 

Protein kurang : (48%) 

Lemak kurang : (44%). 

- Ada hubungan antara asupan 

energi dengan kejadian KEK 

(p=0,05). 

- Tidak ada hubungan antara 

asupan protein dengan kejadian 

KEK (p=0,208). 

- Tidak ada hubungan antara 

asupan lemak dengan kejadian 

KEK (p=0,186). 

Google 

schorel 
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B. Analisis  

Berdasarkan analisis Studi Literatur yang dipaparkan, terdapat 5 

jurnal mengenai Analisis asupan makan sebagai faktor resiko kurang 

energi kronik pada ibu hamil ,Hubungan asupan makanan terhadap 

kejadian kekurangan energi kronis (KEK) pada ibu hamil, Hubungan 

asupanm makan dengan kejadian kurang energi kronis (KEK) pada ibu 

hamil, Gambaran asupan zat gizi ibu hamil yang menderita kekurangan 

energi kronik (KEK), dan Hubungan pola makan dan status sosial 

ekonomi dengan kejadian KEK pada ibu hamil. Dari 5 jurnal tersebut 

diantaranya menggunakan metode deskriptif dengan tekhnik pengambilan 

sampel menggunakan total sampling. Adapun karakteristik responden dari 

5 jurnal tersebut adalah ibu hamil dan mempunyai masalah tentang 

kekurangan energi kronik.  Jurnal yang digunakan adalah jurnal nasional 

dan skripsi  yang berasal dari beberapa daerah yaitu Bandar Lampung, 

Boyolali, Lampung Tengah dan  Gowa. Setiap jurnal memiliki waktu 

penelitian yang berbeda-beda, dan tempat yang berbeda.  

1. Kekurangan energi kronik pada ibu hamil dan asupan makan. 

Dari 5 artikel, ada lima artikel yang membahas kekurangan energi 

kronik pada ibu hamil dan asupan  makan. 

Pada artikel  pertama dari Dian Isti Anggraini, Ratna Dewi Puspita, 

Sofyan Musyabiq Wijaya dan Rachmi Lestari (2019) Hasil analisi 

penelitian ini menunjukan bahwa 35,5% responden ibu hamil menderita 

kekurangan energi kronik, 39,1% asupan energi kronik, 50% asupan 
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karbohidrat lebih, 81,9% asupan protein lebih, 42,8% asupan lemak 

kurang dan 53,6% asupan zat besi lebih. 

Pada artikel  kedua dari juraida Harahap, Elly Susilawati dan 

Nanda Putri Rahma Daniati (2019) Mengatakan dari 24 ibu hamil yang 

mengalami KEK sebesar 62,5% (15 orang), asupan makan dengan 

kategori kurang sebanyak 34,7%, kategori cukup sebanyak 54,7% dan 

kategori lebih sebanyak 10,6%. 

Artikel ketiga, penelitian Ahmad Alvin Dictara (2018) Hasil 

penelitian menunjukan bahwa terdapat sebesar 8,5 % ibu hamil yang 

menderita kekurangan energi kronik (KEK) dan yang tidak KEK sebesar 

91,5%, yang memiliki asupan energi kurang (36,6%), karbohidrat kurang 

(39,4%), protein kurang (11.3%) dan lemak kurang (39,4%). 

Artikel keempat, penelitian  Musta’ina Nuntung (2011) Dari 40 ibu 

hamil yang menderita kekurangan energi kronik (KEK), terdapat 36 ibu 

hamil (90,0%) dengan asupan energi yang kurang dan 4 ibu hamil (10,0%) 

yang kurang asupan karbohidrat dan 1 orang (2,5%) dengan asupan 

karbohidrat yang cukup. Dari hasil penilaian, jumlah asupan lemak ibu 

hamil yang cukup sama dengan jumlah asupan lemak 12 orang (30,0%) 

dengan asupan protein yang cukup dan 28 orang (70,0%) dengan asupan 

protein yang kurang. 

Artikel kelima, penelitian Erma Syariffudin Ausa, Nurhaedar Jafar 

Dan Rahayu Indriasari (2013)  Penelitian dari 54 ibu hamil yang menderita 
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KEK sebanyak 11 ibu hamil (20%) ,dengan asupan energi dengan kategori 

kurang (42%), asupan  protein dengan  kategori  kurang (48%) dan asupan 

lemak dengan kategori kurang sebanyak (44%). 


