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ABSTRAK
Program konsumsi tablet tambah darah (TTD) pada ibu hamil merupakan program nasional. Disparitas terjadi pada ibu
hamil yang tidak pernah minum tablet Fe dan yang minum tablet Fe sesuai anjuran. Penelitian bertujuan untuk mengetahui
hubungan antara sikap untuk mengkonsumsi TTD, pengaruh lingkungan (norma subyektif) ibu hamil untuk mengkonsumsi
TTD dan efikasi diri ibu hamil untuk mengkonsumsi TTD dengan niat ibu hamil untuk mengkonsumsi TTD. Penelitian
menggunakan metode cross sectional dengan menggunakan instrumen kuesioner yang dibagikan kepada partisipan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa norma subyektif merupakan prediktor yang lebih baik, dari pada sikap dan efikasi diri, untuk
memprediksi niat ibu hamil untuk mengkonsumsi TTD. Pemahaman akan berbagai faktor yang mempengaruhi norma
subyektif seorang ibu hamil perlu mendapat perhatian agar program konsumsi TTD, khususnya pada ibu hamil, dapat
tercapai sesuai target.

Kata kunci: Sikap, Norma Subyektif, Efikasi Diri, Niat, Ibu Hamil
ABSTRACT
The consumption of iron supplementation tablets to pregnant women was a national program. Disparities occur in pregnant
women who never take tablets and who take tablets as recommended. The aim of this research was to know the correlation
between attitude to consume iron supplementation tablet, a environmental influences (subjective norm) of pregnant mother
to consume iron supplementation tablet and self-efficacy of pregnant mother to consume iron supplementation with intention
of pregnant mother to consume iron supplementation. The research used cross-sectional method using questioner instrument
which distributed to the participants. The results showed that subjective norms were a better predictor, than attitude and selfefficacy, to predict the intentions of pregnant women to consume iron supplementation. Understanding the various factors
that affect the subjective norm of a pregnant woman needs attention so that the program of consumption of iron
supplementation, especially in pregnant woman, can be achieved according to target
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Anemia gizi besi merupakan kejadian paling sering
ditemui di seluruh dunia sebagai akibat kurang gizi pangan
dan menjangkiti hampir satu setengah hingga dua milyar
orang di seluruh dunia (Lynch, 2011). Wanita hamil secara
fisiologis terjadi peningkatan kebutuhan zat besi,
diperkirakan kebutuhan zat besi harian akan meningkat
mulai sekitar 0,8 mg pada trisemester pertama menjadi 4-5
mg selama trisemester kedua dan >6 mg pada trisemester
ketiga (Ramakrishnan, 2001). Penggunaan bentuk tablet
dalam program penanggulangan anemia gizi besi masih
dipandang sebagai salah satu cara terbaik dan efektif dalam
program penanggulangan anemia gizi besi pada ibu hamil
(Zhou et al., 2006;Agarwal et al., 2008).
Sesuai rekomendasi WHO tahun 2011, upaya
penanggulangan anemia difokuskan pada kegiatan promosi
dan pencegahan, yaitu peningkatan konsumsi makanan
kaya zat besi, suplementasi TTD, serta peningkatan
fortifikasi bahan pangan dengan zat besi dan asam folat.
Organisasi profesi dan sektor swasta diharapkan dapat
berkontribusi mendukung kegiatan komprehensif promotif
dan preventif untuk menurunkan prevalensi anemia pada
wanita usia subur (WUS) dan remaja putri (Kementerian
Kesehatan RI, 2016). Pemberian suplementasi besi dalam
bentuk TTD di Indonesia telah diatur dalam Peraturan
Menteri Kesehatan No. 51 tahun 2016 tentang Standar
Produk Suplementasi Gizi, sedangkan spesifikasi teknis
TTD telah diatur dengan Peraturan Menteri Kesehatan No.
88 tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi
Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil. Setiap TTD
mengandung zat besi setara dengan 60 mg besi elemental
(dalam bentuk sediaan Ferro Sulfat, Ferro Fumarat atau
Ferro Gluconat) dan Asam Folat 0,400 mg.
Tingginya klaim pemberian tablet Fe pada ibu hamil
tidak diikuti dengan tingginya konsumsi tablet Fe. Hal
tersebut dapat dilihat dari data yang didapat dari Riskesdas
2013. Konsumsi zat besi pada ibu hamil secara nasional,
dilaporkan dalam Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013,
menunjukkan bahwa rata-rata 80,7% perempuan usia 10-59
tahun yang hamil telah mendapat/membeli tablet Fe. Masih
ada 19,3% ibu hamil yang tidak minum tablet Fe, dan hanya
18,0% yang minum tablet Fe 90 hari atau lebih. Di antara
Ibu hamil tersebut ada 15,3% yang menjawab tidak tahu
(Riskesdas, 2013). Diperkirakan rata-rata temuan anemia
kehamilan di Indonesia adalah 50 sampai 70% dari jumlah
ibu hamil dengan anemia kehamilan (Noronha et al., 2012).
Persentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah
(TTD) di Provinsi Kalimantan Selatan tercatat 85,4%.
Sedangkan persentase ibu yang melaporkan minum tablet
Fe adalah sebagai berikut: lebih dari 90 hari adalah 21,2%,
sehingga masih ada cukup besar ibu hamil yang menelan
tablet Fe secara tidak teratur, yaitu sebesar 64,2%.
Kurangnya
motivasi
menjadi
penyebab
ketidakpatuhan proses pengobatan anemia gizi besi pada
ibu hamil dengan mengkonsumsi suplementasi besi (de
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Souza et al., 2009; Bello dan Itiola, 2010; Banhidy et al.,
2011), kegagalan program pengobatan anemia dengan
suplementasi besi terindikasi akibat rendahnya motivasi
dan
kurangnya
kesadaran
akan
kegunaannya
(Goonewardene et al., 2012).
Niat adalah tergeraknya hati menuju apa yang
dianggapnya sesuai dengan tujuan, baik untuk memperoleh
manfaat atau mencegah keburukan. Atau niat adalah suatu
kehendak yang dibarengi dengan tindakan, dan niat ini
merupakan barometer untuk meluruskan suatu tindakan.
Dalam Theory of Planned Behavior, manusia
diasumsikan sebagai makhluk yang rasional dan
menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya,
secara sistematis. Orang memikirkan implikasi dari
tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk
melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu
(Ajzen, 2005; Van Lange, Kruglanski, dan Higgins, 2012).
Tanpa niat untuk melakukannya, seorang individu tidak
mungkin melakukan perilaku. Niat perilaku ditentukan oleh
sikap, norma yang dirasakan, dan hak pilihan pribadi (selfefficacy / power yang dirasakan).
Niat merupakan representasi kognitif dari kesiapan
seseorang untuk melakukan suatu perilaku/tindakan, dan
niat ini dijelaskan ke dalam tiga determinan, yakni sikap
(pendapat diri sendiri tentang perilaku), norma subjektif
(pendapat orang lain tentang perilaku), dan efikasi diri
(keyakinan seseorang dapat menjalankan suatu perilaku
bahkan dalam keadaan yang sulit). Ketiga determinan ini
dapat memprediksi perilaku/tindakan (Fishbein dan Yzer,
2003; Fishbein dan Cappella, 2006). Secara umum,
semakin baik sikap dan norma subjektif, serta semakin
besar efikasi diri, maka semakin kuat niat (intention)
seseorang untuk melakukan perilaku yang dimaksud.
Sikap terhadap perilaku merupakan evaluasi secara
keseluruhan seseorang dari perilaku (Glanz et al., 2008).
Sikap adalah respon tertutup seseorang terhadap stimulus
atau objek tertentu yang melibatkan faktor pendapat dan
emosi yang bersangkutan (senang-tidak senang, setujutidak setuju, baik-tidak baik dan sebagainya). Norma
subjektif sebagai faktor sosial yang menunjukkan tekanan
lingkungan yang dirasakan untuk melakukan atau tidak
melakukan perilaku tertentu. Banjarmasin memiliki nilai
norma subyektif yang berbeda dengan di tempat lain,
dengan demikian norma subyektif suatu tempat akan
berbeda dengan di tempat lain. Efikasi diri dapat dikatakan
sebagai keyakinan individu tentang kemampuannya untuk
mencapai tingkat kinerja dengan menggunakan
pengalamannya terhadap peristiwa-peristiwa lampau yang
mempengaruhi kehidupannya. Tinggi rendahnya efikasi
diri seseorang akan menentukan kemampuan seseorang
untuk merasakan sesuatu, berpikir, bermotivasi dan
berperilaku yang sesuai (Nelsen et al., 2012).
Studi-studi menunjukkan bahwa terdapat hubungan
yang signifikan antara sikap, norma subyektif dan efikasi
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diri dengan niat seseorang terkait dengan perilaku
kesehatan yang ditunjukkan (Armitage dan Conner, 2001;
Kikwilu et al., 2009), implementasi suatu inovasi kesehatan
(Jalalian et al., 2010) dan pelaksanaan inisiatif pengobatan
tertentu (Dulmen et al., 2007).
Dengan masih adanya kesenjangan antara klaim
pemberian TTD dengan persentasi ibu hamil yang
mengkonsumsi TTD sesuai anjuran maka diperlukan
penelitian untuk mengkaji faktor yang mempengaruhi niat
seorang ibu hamil untuk mengkonsumsi TTD.
Hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini
adalah adanya hubungan positif antara sikap, norma
subyektif dan efikasi diri dengan niat ibu hamil untuk
mengkonsumsi TTD.

menggunakan koefisien korelasi 0,98. Cronbach’s alpha
digunakan untuk menjamin terdapatnya konsistensi interna
pada seluruh variabel. Conbach’s Alpha kuesioner sikap
adalah 0,917 (>0,6), Cronbach’s Alpha kuesioner norma
subyekti adalah 0,772 (>0,6), Cronbach’s Alpha kuesioner
efikasi diri adalah 0,855 (>0,6) dan Cronbach’s alpha
kuesioner niat sebesar 0,910 (>0,6).

Metode Penelitian

Tabel 1. Distribusi partisipan berdasar usia, usia saat
menikah

Penelitian bersifat noneksperimental dengan
rancangan analitik kuantitatif dengan jenis penelitian
korelasional yang bertujuan melihat hubungan antara
variabel bebas (sikap, norma subyektif dan efikasi diri)
dengan variabel terikat (niat) dengan pendekatan crosssectional.
Populasi penelitian adalah wanita dewasa yang
merupakan penduduk di lokasi penelitian wilayah kerja 16
puskesmas di Banjarmasin. Penelitian ini berfokus pada
wanita hamil yang mengikuti program penanggulangan
anemia gizi besi, dengan kriteria inklusinya adalah: tercatat
di catatan medis puskesmas.
Dalam pengumpulan data penelitian ini digunakan
kuesioner yang merupakan modifikasi, yaitu 1) variabel
sikap dari Ajzen, Fishbein (2010) dan Jalalian et.al (2010),
2) variabel norma subyektif dari Ajzen, Fishbein (2010) dan
Jalalian et.al (2010), 3) variabel efikasi diri menggunakan
Medication Adherence Self Efficacy Scale-Revisited
(MASES-R) dari Fernandez et al. (2008), 4) variabel Niat
dari Kikwilu et al., (2009) dan Jalalian et al. (2010).
Keseluruhan instrumen sikap, norma subyektif,
efikasi diri, dan niat item terdiri dari 5 skala Likert mulai
dari pernyataan “sangat tidak setuju (1)” hingga “sangat
setuju (5)”. Penilaian merupakan penjumlahan atas
jawaban. Jumlah angka yang didapat kemudian dikurangi
oleh jumlah nilai terkecil yang kemungkinan di dapat. Hasil
kemudian dibagi dengan kemungkinan nilai tertinggi
dikurangi nilai terendah. Hasil yang didapat kemudian di
kalikan dengan 100 sehingga akan didapat nilai akhir
berkisar dari 0 sampai 100%.
Metode analisis data bersifat kuantitatif dengan
pendekatan analisis multivariat, sehingga dapat dilakukan
analisis pengaruh beberapa variabel terhadap variabel
lainnya secara simultan dan serentak.
Seluruh data masuk diolah menggunakan bantuan
program SPSS for Windows version 18. Tes reliabilitas item

Hasil dan Pembahasan
Pada penelitian ini pada awalnya disebarkan
sejumlah 400 kuesioner, dalam pemeriksaan kuesioner
ternyata hanya 384 kuesioner (96%) yang memenuhi syarat
dan akan dianalisis selanjutnya.

Variabel
Usia
Usia saat
Menikah

Mean
Median
26,81
26,00
21,66
21,00

SD
5,622

MinMak
17-44

3,617

16-32

95% CI
26,2527,37
21,3022,02

Distribusi partisipan penelitian berdasarkan jumlah
dan persentase jenis pekerjaan ibu hamil, tingkat
pendidikan terakhir, suku dan penghasilan keluarga per
bulan tersaji pada tabel 2.
Tabel 2. Distribusi partisipan berdasar pekerjaan, tingkat
pendidikan, suku dan penghasilan keluarga per
bulan
Jenis pekerjaan
tidak bekerja
buruh/tani/nelayan
wiraswasta
pns/tni/polri
lainnya
Tingkat Pendidikan
tamat SD
tamat SMP
tamat SMA
tamat sarjana
Suku
banjar
jawa
sulawesi
madura
Penghasilan keluarga per bulan
bawah 1 juta
1 juta - 2 juta
diatas 2 juta

n

%

233
61
67
11
12

60,7
15,9
17,4
2,9
3,1

34
159
150
41

8,9
41,4
39,1
10,7

334
31
4
15

87,0
8,1
1,0
3,9

81
213
90

21,1
55,5
23,4
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Distribusi riwayat kehamilan 384 partisipan
menurut jumlah kehamilan, jumlah kelahiran yang pernah
dialami dan keguguran yang pernah dialami tersaji pada
tabel 3.
Tabel 3 Distribusi partisipan berdasarkan riwayat
kehamilan
Riwayat kehamilan
kehamilan
1
2
3
4
5
Kelahiran
0
1
2
3
4
Keguguran
0
1
2

n

%

153
156
66
8
1

39,8
40,6
17,2
2,1
0,3

160
165
52
6
1

41,7
43,0
13,5
1,6
0,3

362
21
1

94,3
5,5
0,3

Hasil analisis pengaruh diperlihatkan dalam Gambar
1.

Sikap

Norma
subyektif

H1
P= 0,869

Environmental
constraints

H2
P= 0,004
H3
P= 0,010

Niat/inten
tion

Medication
adherence

Skills constraints

Efikasi diri
Gambar 1 Hasil Analisis hubungan sikap, norma subyektif
dan efikasi dir dengan niat ibu hamil dalam
mengkonsumsi TTD

Data terkumpul dari 384 ibu yang telah mengikuti
program kesehatan ibu hamil di 16 puskesmas di wilayah
kerja Kota Banjarmasin. Keseluruhan angket yang
digunakan dalam penelitian memiliki nilai Cronbach’s
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alpha yang tinggi, sehingga mengindikasikan adanya
tingkat konsistensi internal dan reliabilitas yang tinggi.
Hasil analisis uji korelasi dengan nilai α = 0,05
menunjukkan bahwa sikap ibu untuk mengkonsumsi TTD
mendukung program kesehatan ibu hamil tidak
menunjukkan adanya hubungan signifikan terhadap niat ibu
(P = 0,869) dengan demikian H1 ditolak atau sikap tidak
menimbulkan pengaruh positif bagi niat ibu untuk
mengkonsumsi TTD. Norma subyektif ibu hamil untuk
mengkonsumsi TTD mendukung program kesehatan ibu
hamil menunjukkan adanya hubungan signifikan terhadap
niat ibu (P = 0,004) dengan demikian H2 diterima atau
norma subyektif menimbulkan pengaruh positif bagi niat
ibu untuk mengkonsumsi TTD dalam program kesehatan
ibu. Efikasi diri terhadap keberadaan suami untuk
mendukung program kesehatan ibu hamil menunjukkan
adanya hubungan signifikan terhadap niat ibu hamil dalam
mengkonsumsi tablet suplementasi besi (P = 0,010) dengan
demikian H3 diterima atau efikasi diri menimbulkan
pengaruh positif bagi niat ibu hamil untuk mengkonsumsi
TTD dalam program kesehatan ibu.
Hasil analisis hubungan menunjukkan bahwa norma
subyektif dan efikasi diri signifikan terhadap niat,
sedangkan sikap tidak signifikan terhadap niat. Norma
subyektif memiliki nilai signifikansi yang lebih baik
dibandingkan dengan efikasi diri. Sehingga norma
subyektif merupakan determinan terkuat bagi suatu niat.
Sedangkan sikap tidak signifikan terhadap niat. Hasil ini
berbeda dengan hasil yang berpendapat bahwa sikap
merupakan prediktor yang lebih baik dibandingkan dengan
norma subyektif (Fishbein dan Yzer, 2003; Fishbein dan
Cappella, 2006). Tekanan yang ditunjukkan untuk
melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu lebih
dapat mendorong seorang ibu hamil untuk terus memiliki
niat untuk mengikut sertakan suami dalam program
kesehatan ibu hamil.
Norma subyektif memberikan pengaruh lebih
signifikan juga telah ditunjukkan pada beberapa penelitian.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Yau dan Ho (2015)
yang meneliti niat para pelajar dalam menggunakan elearning, menunjukkan bahwa norma subyektif merupakan
determinan utama bagi niat (Yau dan Ho, 2005). Dalam
penelitian lain, norma subyektif memiliki pengaruh
signifikan pada niat membeli produk halal (Rachbini,
2018).
Pemahaman bahwa norma subyektif dapat
memberikan pengaruh yang sangat signifikan pada niat
berperilaku menunjukkan bahwa seseorang berada dalam
pengaruh social. Dalam situasi norma subyektif lebih
memberikan pengaruh yang signifikan pada niat
berperilaku menunjukkan bahwa seorang individu di bawah
pengaruh sosial, sehingga akan mencoba untuk
menyesuaikan harapan orang lain (Shen, 2006).
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SIMPULAN
Disimpulkan bahwa norma subyektif memberikan
pengaruh signifikan paling besar pada niat seorang ibu
hamil untuk mengkonsumsi TTD. Norma subyektif
merupakan prediktor yang lebih baik bagi timbulnya niat
seorang ibu untuk mengkonsumsi tablet suplementasi besi.
Diperlukan pemahaman lebih mendalam terhadap
faktor-faktor yang dapat meningkatkan nilai norma
subyektifitas. Adanya budaya patuh pada seseorang yang
secara tegas sedang memiliki kekuasaan dalam memberi
perintah pada seorang ibu hamil merupakan faktor yang
harus mendapat perhatian bagi studi-studi selanjutnya.
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