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ABSTRAK 

Salah satu zat gizi yang sangat penting untuk ibu hamil adalah asam folat. Kekurangan asam 

folat dapat menyebabkan bayi lahir cacat, mengalami gangguan syaraf (spina bifida) atau 

retardasi mental sedangkan pada ibu hamil dapat menyebabkan anemia megaloblastik. Di 

Afrika Selatan 90% wanita melahirkan dan menyusui menderita defisiensi asam folat. Di 

Indonesia, kasus anemia pada ibu hamil adalah sebesar 37,1%. Di Kalimantan Barat tahun 

2014 yang melaporkan kejadian anemia pada ibu hamil adalah sebesar 15,11%. Ibu hamil 

yang mengkonsumsi multivitamin (Fe+Asam Folat) pada tahun 2013 adalah sebesar 86,90% 

dan pada tahun 2014 sebesar 85,13%.  

Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan karakteritik ibu hamil dan peran petugas 

kesehatan dengan perilaku konsumsi asam folat di Rumah Bersalin Mulia, Kabupaten Kubu 

Raya.  

Penelitian ini dilakukan di Rumah Bersalin Mulia menggunakan desain analitik dengan 

pendekatan cross sectional. Sampel penelitian sebanyak 64 orang ibu hamil yang diambil 

dengan teknik accidental sampling. Uji statistik yang digunakan uji chi-square dengan tingkat 

kepercayaan 95%.  

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang bermakna antara pengetahuan (p value 

= 0,014, PR= 5,818, 95%CI= 1,583-21,379) dengan perilaku konsumsi asam folat. 

Disarankan kepada Rumah Bersalin Mulia khususnya petugas kesehatan untuk memberikan 

konseling tentang manfaat asam folat bagi ibu hamil trimester I dan III karena sangat penting 

bagi pertumbuhan bayi dan selalu memeriksakan kehamilannya secara rutin setiap bulan. 

 

Kata Kunci  : Pengetahuan, Asam Folat, Peran Petugas, Ibu Hamil, Rumah Bersalin. 

Daftar Pustaka : 11 (2002 – 2015) 
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ABSTRACT 

Folic acid is important for pregnancy, as it can help to prevent birth defects known as neural 

tube defects, including spina bifida or mental retardation. It also causes megaloblastic anemia 

in pregnant women. In Indonesia, the number of anemia in pregnancy cases is 37,1%. In West 

Kalimantan, in 2014, there were 15,11% cases of anemia in pregnancy. Pregnant women who 

consumed Fe tablet in 2013 were 86,90%. The number decreased to 85,13% in 2014. This 

study aimed at finding out the correlation of characteristics of pregnant women, role of health 

workers and folic acid consumption behavior at Mulia Birth Center. 

Using cross sectional design, as many as 64 pregnant women participated as the samples. 

They were selected by using accidental sampling technique. The data were statistically tested 

by using chi square test. 

The study revealed that there was significant correlation of knowledge (p value = 0,014, PR = 

5,818, 95%CI = 1,583 – 21,379) and folic acid consumption behavior. The variables that 

didn’t correlate with folic acid consumption behavior were age, parity, education, occupation, 

and health workers. 

The health staffs of Mulia Birth Center are encouraged to provide counseling program on the 

benefits of folic acid in the first and the third semester of pregnancy as it is important for the 

baby growth. They also need to remind the patients to regularly do prenatal visit. 

 

Keywords  : Knowledge, folic acid, role of health staffs, pregnant women, birth center. 
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PENDAHULUAN 

Menurut World Health Organization 

(WHO), pada tahun 2007 kejadian cacat 

bawaan fisik di Amerika Serikat 1,32 per 

1.000 kelahiran salah satunya karena 

kekurangan asam folat. Sebuah studi yang 

dipublikasikan dalam Asia Pasific Journal 

of Clinical Nutrition edisi 2007 

menunjukan di Jakarta, 3 dari 5 atau 60% 

wanita subur memiliki kadar folat dalam 

sel darah merah yang kurang dari ideal.1 

Anemia megaloblastik dilaporkan 3% - 

75% terjadi pada wanita yang tidak 

menerima asupan asam folat. Di Afrika 

Selatan 90% wanita melahirkan dan wanita 

menyusui menderita defisiensi asam folat.2 

Di Indonesia, kasus anemia pada ibu hamil 

adalah sebesar 37,1%.3 Berdasarkan data 

dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan 

Barat tahun 2014 yang melaporkan 

kejadian anemia pada ibu hamil adalah 

sebesar 15,11%. Selain itu ibu hamil yang 

mengkonsumsi multivitamin pada tahun 

2013 adalah sebesar 86,90% dan pada 

tahun 2014 sebesar 85,13%.4 

Di Kabupaten Kubu Raya, kejadian anemia 

pada ibu hamil di tahun 2014 adalah 

sebesar 13,04%. Sedangkan ibu hamil yang 

mengkonsumsi multivitamin pada tahun 

2013 sebesar 81,93% dan pada tahun 2014 

adalah sebesar 85,66%.4 

Pada ibu hamil, kurangnya asam folat 

menyebabkan keguguran, meningkatnya 

resiko anemia, gangguan metabolisme 

DNA akibat terjadinya perubahan dalam 

morfologi inti sel – sel yang sangat cepat 

membelah, seperti sel darah merah, sel 

darah putih serta sel – sel epitel lambung 

dan usus, vagina dan serviks rahim.5 

Kekurangan asam folat menghambat 

pertumbuhan yang menyebabkan anemia 

megaloblastik dan gangguan darah lain, 

peradangan lidah (glositis) dan gangguan 

saluran cerna. Pada kondisi abnormal, 

karena kehamilan atau menyusui, tubuh 

ibu memerlukan asam folat lebih banyak 

daripada biasanya untuk keperluan tumbuh 

kembang janin. Bila kadar asam folat 

rendah maka akan menyebabkan bayi lahir 
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cacat, mengalami gangguan syaraf (spina 

bifida) atau retardasi mental.6 

Berdasarkan survey pendahuluan yang 

telah peneliti lakukan kepada 5 ibu hamil, 

terdapat 2 ibu hamil dengan usia <20 tahun 

tidak mengkonsumsi asam folat secara 

rutin. Sedangkan 2 ibu hamil dengan usia 

20 – 35 tahun mengkonsumsi asam folat 

setiap hari dan 1 ibu hamil dengan usia 

>35 tahun tidak pernah mengkonsumsi 

asam folat. Selain itu terdapat 3 ibu hamil 

yang berpendidikan rendah dan menengah 

tidak mengetahui tentang asam folat dan 2 

ibu hamil dengan berpendidikan tinggi 

mempunyai pengetahuan yang kurang 

tentang asam folat. Kemudian yang 

memiliki paritas rendah dan tidak bekerja 

yaitu ada 3 ibu hamil dan yang memiliki 

paritas tinggi dan bekerja yaitu ada 2 ibu 

hamil. 

Secara praktek, sebenarnya para ibu hamil 

telah mengkonsumsi suplemen asam folat, 

namun sebagian dari mereka tidak 

mengetahui bahwa yang mereka konsumsi 

itu merupakan suplemen asam folat karena 

kurangnya informasi dari petugas 

kesehatan. Oleh karena itu peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian mengenai 

“hubungan karakteristik ibu hamil dan 

peran petugas kesehatan dengan perilaku 

konsumsi asam folat di Rumah Bersalin 

Mulia”. 

BAHAN DAN METODA 

Metode yang dipergunakan dalam 

penelitian ini adalah bersifat analitik 

dengan rancangan peneltian cross 

sectional. Penelitian di lakukan di Rumah 

Bersalin Mulia, Kabupaten Kubu Raya 

pada bulan September – Oktober 2015.  

Populasi dalam penelitian ini adalah 

seluruh ibu hamil yang datang untuk 

memeriksakan kehamilannya di Rumah 

Bersalin Mulia pada bulan Juni – Agustus 

2015. Sampel dalm penelitian ini adalah 

sebanyak 64 ibu hamil. Teknik 

pengambilan Sampel dalam penelitian ini 

dilakukan secara Accidental Sampling. 

Variabel pada penelitian ini terdiri dari 1) 

Variabel bebas yaitu karakteristik 

responden meliputi umur, paritas, 

pengetahuan, pendidikan, pekerjaan dan 
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peran petugas kesehatan. 2) Variabel 

terikat yaitu konsumsi asam folat.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Univariat 

Pada pembahasan ini akan diuraikan hasil 

penelitian mengenai Hubungan 

karakteristik ibu hamil dan peran petugas 

kesehatan dengan perilaku konseumsi 

asam folat di Rumah Bersalin Mulia Tahun 

2015 dapat dilihat dalam bentuk tabel 

distribusi frekuensi sebagai berikut : 

1. Asam Folat 

Tabel 5.1 

Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Konsumsi Asam Folat Ibu Hamil 

di Rumah Bersalin Mulia 

No Konsumsi 

Asam Folat 

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

1 Tidak Cukup 51 79,7 

2 Cukup 13 20,3 

Jumlah 64 100 
Sumber : Data Primer, 2015 

Berdasarkan tabel 5.1 diatas 

menunjukan bahwa dari 64 responden yang 

diteliti, terdapat 13 responden (20,3%) 

cukup mengkonsumsi asam folat dan 51 

responden (79,7%) tidak cukup 

mengkonsumsi asam folat. 

 

 

 

2. Umur 
Tabel 5.2 

Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Umur di Rumah Bersalin 

Mulia 

No Umur Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

1 <20 atau 

>35 tahun 

13 20,3 

2 20 – 35 

tahun 

51 79,7 

Jumlah 64 100 
Sumber : Data Primer, 2015 

Berdasarkan tabel 5.2 diatas 

diketahui bahwa proporsi responden 

sebagian besar pada kelompok umur 20 – 

35 tahun sebesar 79,7% dibandingkan 

dengan kelompok umur <20 atau >35 

tahun sebesar 20,3%. 

3. Paritas  

Tabel 5.3 

Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Paritas di Rumah 

Bersalin Mulia 

No Paritas  Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

1  >2 8 12,5 

2  ≤2 56 87,5 

Jumlah 64 100 
Sumber : Data Primer, 2015 

Berdasarkan tabel 5.3 diatas 

diketahui bahwa proporsi responden 

dengan paritas tinggi (>2) sebesar 12,5% 

lebih kecil dibandingkan dengan responden 

paritas rendah (≤2) sebesar 87,5%. 
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4. Pengetahuan 

Tabel 5.4 

Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Pengetahuan di 

Rumah Bersalin Mulia 

No Pengetahu

an 

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

1 Kurang 45 70,3 

2 Baik 19 29,7 

Jumlah 64 100 
Sumber : Data Primer, 2015 

Berdasarkan tabel 5.4 diatas 

diketahui bahwa proporsi responden 

sebagian besar memiliki pengetahuan 

kurang yaitu sebesar 70,3% sedangkan 

yang memiliki pengetahuan baik yaitu 

sebesar 29,7%. 

5. Pendidikan 

Tabel 5.5 

Distribusi Frekuensi Responden Berdasarkan 

Pendidikan di Rumah Bersalin Mulia 

No Pendidikan  Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

1 Rendah dan 

menengah 

42 65,6 

2 Tinggi  22 34,4 

Jumlah 64 100 
Sumber : Data Primer, 2015 

Berdasarkan tabel 5.5 diatas 

diketahui bahwa proposi responden dengan 

pendidikan rendah dan menengah sebesar 

65,6% lebih besar dibandingkan dengan 

responden pendidikan tinggi sebesar 

34,4%. 

 

6. Pekerjaan 

Tabel 5.6 

Distribusi Frekuensi Responden 

Berdasarkan Pekerjaan di Rumah 

Bersalin Mulia 

No Pekerjaan Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

1 Bekerja  20 34,4 

2 Tidak 

bekerja 

44 65,6 

Jumlah 64 100 
Sumber : Data Primer, 2015 

Berdasarkan tabel 5.6 proporsi 

responden yang bekerja sebesar 34,4% 

lebih kecil dibandingkan dengan responden 

yang tidak bekerja sebesar 65,6%. 

7. Peran Petugas Kesehatan 

 
Tabel 5.7 

Distribusi Frekuensi Berdasarkan 

Peran Petugas Kesehatan di 

Rumah Bersalin Mulia 

No Peran 

Petugas 

Kesehatan 

Frekuensi 

(f) 

Persentase 

(%) 

1 Tidak 

memberikan 

Informasi 

49 76,6 

2 Memberikan 

informasi 

15 23,4 

Jumlah 64 100 
Sumber : Data Primer, 2015 

Berdasarkan tabel 5.7 diketahui 

bahwa proporsi responden sebagian besar 

tidak diberikan informasi oleh petugas 

kesehatan adalah  sebesar 76,6% 

sedangkan yang diberikan informasi oleh 

petugas kesehatan yaitu sebesar 23,4%. 
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Analisis Bivariat 

1. Hubungan Umur dengan Perilaku 

Konsumsi Asam Folat 

Tabel 5.8 

Hubungan Umur Dengan Perilaku Konsumsi Asam 

Folat Di Rumah Bersalin Mulia 

Umur Konsumsi asam folat Total Pvalu

e 
Tidak cukup Cukup 

N % N % N % 

Resiko 

tinggi (<20 

atau >35 

tahun) 

9 69,2 4 30,8 13 100 0,439 

Resiko 

rendah (20 

– 35 tahun) 

42 82,4 9 69,2 51 100 

Jumlah 51 79,7 13 20,3 64 100  

Sumber : Data Primer, 2015 

Berdasarkan tabel 5.8 diketahui 

bahwa proporsi responden dengan umur 

resiko tinggi tidak cukup mengkonsumsi 

asam folat sebesar 69,2% lebih kecil 

dibandingkan dengan umur resiko rendah 

sebesar 82,4%. 

Hasil uji statistik dengan 

menggunakan uji Chi-square dinyatakan 

bahwa tidak terdapat hubungan yang 

bermakna antara umur ibu dengan perilaku 

konsumsi asam folat dengan p value  = 

0,439 lebih besar dari α (0,05). 

2. Hubungan Paritas dengan Perilaku 

Konsumsi Asam Folat 

Tabel 5.9  

Hubungan Paritas Dengan 

Perilaku Konsumsi Asam Folat 

Di Rumah Bersalin Mulia 

Paritas  Konsumsi asam folat Total  

 

PVal

ue Tidak 

cukup 

Cukup  

N  % N  % N  % 

Tinggi 

(>2) 

6 75,0 2 25,0 8 100 0,660 

Rendah 

(≤2) 

45 80,4 11 19,6 56 100 

Jumlah  51 79,7 13 20,3 64 100 

Sumber : Data Primer, 2015 

Berdasarkan tabel 5.9 diketahui 

bahwa proporsi responden dengan paritas 

tinggi tidak mengkonsumsi asam folat 

sebesar 75,0% lebih kecil dibandingkan 

dengan responden paritas rendah sebesar 

80,4%. 

Hasil uji statistik dengan 

menggunakan uji Chi-square dinyatakan 

bahwa tidak ada hubungan yang bermakna 

antara paritas ibu dengan perilaku 

konsumsi asam folat dengan p value = 

0,660 lebih besar α (0,05). 
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3. Hubungan Pengetahuan dengan 

Perilaku Konsumsi Asam Folat 

Tabel 5.10 

Hubungan Pengetahuan Dengan Perilaku 

Konsumsi Asam Folat Di Rumah Bersalin 

Mulia 

Pengeta

huan  

Konsumsi asam folat Total  

 

PValu

e Tidak 

cukup 

Cukup  

N  % N  % N  % 

Kurang  40 88,9 5 11,1 45 100 0,014 

Baik  11 57,9 8 42,1 19 100 

Jumlah  51 79,7 13 20,3 64 100 

 Sumber : Data Primer, 2015 

Dari tabel 5.10 diatas menunjukkan 

bahwa responden dengan pengetahuan 

kurang tidak mengkonsumsi asam folat 

sebesar 88,9% lebih besar dibandingkan 

dengan responden pengetahuan baik 

sebesar 57,9%. 

Hasil uji statistik dengan menggunakan 

uji Chi-square dinyatakan bahwa terdapat 

hubungan yang bermakna antara 

pengetahuan ibu dengan perilaku konsumsi 

asam folat dengan p value  = 0,014 lebih 

kecil dari α (0,05). 

 

 

 

4. Hubungan Pendidikan dengan 

Perilaku Konsumsi Asam Folat 

 Tabel 5.11 

Hubungan Pendidikan Dengan Perilaku 

Konsumsi Asam Folat Di Rumah Bersalin 

Mulia 

 

Sumber : Data Primer, 2015 

 Berdasarkan tabel 5.11 diketahui 

bahwa proporsi responden dengan 

pendidikan rendah dan menengah tidak 

mengkonsumsi asam folat sebesar 81,0% 

lebih besar dibandingkan dengan 

responden pendidikan tinggi sebesar 

77,3%. 

Hasil uji statistik dengan 

menggunakan uji Chi-square dinyatakan 

bahwa tidak terdapat hubungan yang 

bermakna antara pendidikan ibu dengan 

perilaku konsumsi asam folat dengan p 

value  = 0,752 lebih besar dari α (0,05). 

Pendidikan Konsumsi Asam 

Folat 

Total  PValu

e 

Tidak 

Cukup 

Cukup 

N % N % N % 0,752 

Rendah dan 

Menengah 

(SD, SMP, 

SMA) 

34 81,0 8 19,0 42 100 

Tinggi 

(D3/S1) 

17 77,3 5 22,7 22 100 

Jumlah 51 79,7 13 20,3 64 100 
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5. Hubungan Pekerjaan dengan 

Perilaku Konsumsi Asam Folat 

Tabel 5.12 

 Hubungan Pekerjaan Dengan Perilaku 

Konsumsi Asam Folat Di Rumah Bersalin 

Mulia 

 

Sumber : Data Primer, 2015 

Berdasarkan tabel 5.12 diketahui 

bahwa proporsi responden yang bekerja 

tidak mengkonsumsi asam folat sebesar 

70,0% lebih kecil dibandingkan dengan 

responden yang tidak bekerja sebesar 

84,1%. 

Hasil uji statistik dengan menggunakan 

uji Chi-square dinyatakan bahwa tidak 

terdapat hubungan yang bermakna antara 

pekerjaan ibu dengan perilaku konsumsi 

asam folat dengan p value = 0,314 lebih 

besar dari α (0,05). 

 

 

 

6. Hubungan Peran Petugas 

Kesehatan dengan Perilaku 

Konsumsi Asam Folat 

Tabel 5.13 

Hubungan Peran Petugas Kesehatan 

Dengan Perilaku Konsumsi Asam Folat Di 

Rumah Bersalin Mulia 

Sumber : Data Primer, 2015 

Berdasarkan tabel 5.13 diketahui 

bahwa proporsi responden yang tidak 

diberi informasi oleh petugas kesehatan 

lebih banyak tidak cukup mengkonsumsi 

asam folat sebesar 85,7% lebih besar 

dibandingkan dengan responden yang 

diberikan informasi sebesar 60,0%. 

Hasil uji statistik dengan 

menggunakan uji Chi-square dinyatakan 

bahwa tidak terdapat hubungan yang 

bermakna antara peran petugas kesehatan 

dengan perilaku konsumsi asam folat 

dengan p value  = 0,061 lebih besar dari α 

(0,05). 

 

Pekerja

an  

Konsumsi asam folat Total  PV

alu

e Tidak 

cukup 

Cukup  

N  % N  % N  % 

Bekerja  14 70,0 6 30,0 20 100 0,3

14 Tidak 

bekerja 

37 84,1 7 15,9 44 100 

Jumlah  51 79,7 13 20,3 64 100 

Peran 

petugas 

kesehatan 

Konsumsi asam folat Total  Pvalu

e 

Tidak 

cukup 

Cukup  

N  % N  % N  % 

Tidak 

memberikan 

informasi 

42 85,7 7 14,3 49 100 0,061 

Memberikan 

informasi 

9 60,0 6 40,0 15 100 

Jumlah  51 79,7 13 20,3 64 100 
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Pembahasan  

Konsumsi asam folat 

Hasil penelitian menunjukkan proporsi 

konsumsi asam folat pada ibu hamil yang 

tidak mengkonsumsi asam folat yaitu 

sebanyak 51 ibu hamil (79,69%) lebih 

besar dibandingkan dengan ibu hamil yang 

mengkonsumsi asam folat yaitu sebesar 13 

ibu hamil (20,31%). 

Konsumsi asam folat merupakan suatu 

perilaku yang dilakukan oleh ibu hamil 

dalam memenuhi zat gizinya. Asam folat 

merupakan bagian dari vitamin B 

kompleks yang dapat diisolasi dari daun 

hijau (seperti bayam), buah segar, hati, 

ginjal dan jamur yang sangat penting 

dikonsumsi oleh ibu hamil pada saat 

trimester I.6 

Apabila ibu hamil tidak cukup 

mengkonsumsi asam folat maka dapat 

menyebabkan gangguan atau cacat pada 

janin seperti neural tube defect (spina 

bifida, encephalocele, anensefali). Pada ibu 

hamil dapat menderita anemia 

megaloblastik yang merupakan besarnya 

sel darah merah tetapi jumlahnya 

berkurang sehingga oksigen yang masuk 

ke dalam tubuh juga lebih sedikit.6 

Penelitian ini diketahui bahwa dari 64 ibu 

hamil sebagian besar yang tidak cukup 

mengkonsumsi asam folat yaitu sebesar 51 

ibu hamil (79,69%), hal ini dikarenakan 

ada pemicu lain seperti pengetahuan ibu 

yang kurang dan kurangnya informasi dari 

petugas kesehatan kepada ibu hamil 

tentang asam folat sehingga ibu hamil 

tidak mengkonsumsi asam folat karena 

tidak tahu manfaat dan kekurangan asam 

folat. 

Hubungan Umur dengan Perilaku 

Konsumsi Asam Folat pada Ibu Hamil  

di Rumah Bersalin Mulia 

Dari tabel 5.8 diatas menunjukkan bahwa 

responden dengan umur resiko rendah (20 

– 35 tahun) lebih banyak tidak cukup 

mengkonsumsi asam folat sebesar 82,4% 

lebih besar dibandingkan dengan umur 

resiko tinggi (<20 atau >35 tahun) sebesar 

69,2%.  

Setelah dilakukan uji statistik dengan 

menggunakan uji chi- square test dengan 

tingkat kepercayaan 95%, diperoleh P-
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value (0,439) yang berarti lebih besar dari 

α-value (0,05). Dengan demikian dapat 

ditarik kesimpulan bahwa tidak ada 

hubungan antara umur dengan perilaku 

komsumsi asam folat di Rumah Bersalin 

Mulia (Data Primer, 2015). 

Menurut peneliti, tidak ada hubungan 

antara umur dengan perilaku konsumsi 

asam folat pada ibu hamil, karena hasil 

wawancara dengan ibu hamil pada saat 

dilakukan penelitian didapatkan ibu 

dengan umur resiko rendah lebih banyak 

tidak mengkonsumsi asam folat sebesar 

82,4% dibandingkan dengan ibu yang 

beresiko tinggi sebesar 69,2%. Untuk itu 

berdasarkan penelitian yang telah 

dilakukan, disarankan agar ibu tidak hamil 

jika berumur <20 dan >35 tahun karena 

pada kisaran umur tersebut ibu dapat 

mengalami resiko seperti kematian ibu dan 

bayi lahir cacat. 

Hubungan Paritas dengan Perilaku 

Konsumsi Asam Folat pada Ibu Hamil  

di Rumah Bersalin Mulia 

Dari tabel 5.9 diatas menunjukkan bahwa 

responden dengan paritas tinggi tidak 

mengkonsumsi asam folat sebesar 75,0% 

lebih kecil dibandingkan dengan responden 

paritas rendah sebesar 80,4%. 

Setelah dilakukan uji statistik dengan 

menggunakan uji chi- square test dengan 

tingkat kepercayaan 95%, diperoleh P-

value (0,660) yang berarti lebih besar dari 

α-value (0,05). Dengan demikian dapat 

ditarik kesimpulan bahwa tidak ada 

hubungan antara paritas dengan perilaku 

komsumsi asam folat di Rumah Bersalin 

Mulia (Data Primer, 2015).  

Menurut peneliti, tidak ada hubungan 

antara paritas dengan perilaku konsumsi 

asam folat pada ibu hamil, karena ibu 

hamil dengan paritas tinggi merasa 

mempunyai pengalaman untuk tidak 

konsumsi vitamin asam folat pada saat 

hamil sebelumnya dan tanpa disadari ibu 

telah mengkonsumsi buah dan sayur yang 

mengandung asam folat.  

Paritas dapat mempengaruhi pengetahuan 

dan keinginan ibu dalam mengikuti saran 

dari petugas kesehatan, semakin banyak 

paritas ibu maka akan menimbulkan 

perasaan si ibu memiliki pengetahuan dan 
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pengalaman yang lebih banyak sehingga 

menimbulkan kecenderungan ibu untuk 

tidak mengikuti anjuran petugas kesehatan 

dikarenakan ibu merasa sudah pernah 

mengalami hal tersebut sebelumnya 

sehingga akan menimbulkan perasaan 

lebih mengetahui.7 

Hubungan Pengetahuan dengan 

Perilaku Konsumsi Asam Folat pada 

Ibu Hamil  di Rumah Bersalin Mulia 

Dari tabel 5.10 menunjukkan bahwa 

responden dengan pengetahuan kurang 

tidak mengkonsumsi asam folat sebesar 

78,4% lebih besar dibandingkan dengan 

responden pengetahuan baik sebesar 

21,6%. 

Setelah dilakukan uji statistik dengan 

menggunakan uji chi- square test dengan 

tingkat kepercayaan 95%, diperoleh P-

value (0,014) yang berarti lebih kecil dari 

α-value (0,05). Dengan demikian dapat 

ditarik kesimpulan bahwa ada hubungan 

antara pengetahuan dengan perilaku 

komsumsi asam folat di Rumah Bersalin 

Mulia (Data Primer, 2015).   

Dari analisis diperoleh PR = 5,818, 95% 

CI = 1,583 – 21,379, artinya bahwa ibu 

hamil dengan pengetahuan kurang 

mempunyai peluang 5,818 kali tidak 

konsumsi asam folat dibandingkan dengan 

ibu dengan pengetahuan baik. Penelitian 

ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sudji (2013), yang 

menunjukkan bahwa ada hubungan yang 

signifikan antara pengetahuan dengan 

konsumsi asam folat dengan nilai p value = 

0,000 (α < 0,05).8 

Menurut peneliti, mengingat ada hubungan 

antara pengetahuan dengan perilaku 

konsumsi asam folat maka di sarankan 

kepada ibu hamil untuk selalu 

memeriksakan kehamilannya dan petugas 

kesehatan juga harus berperan aktif 

memberikan konseling kepada ibu hamil 

tentang asam folat dan mengingatkan ibu 

untuk mengkonsumsi asam folat. 

Hubungan Pendidikan dengan Perilaku 

Konsumsi Asam Folat pada Ibu Hamil  

di Rumah Bersalin Mulia 

Dari tabel 5.11 diatas menunjukkan bahwa 

responden dengan pendidikan rendah dan 

menengah tidak mengkonsumsi asam folat 
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sebesar 81,0% lebih besar dibandingkan 

dengan responden pendidikan tinggi 

sebesar 77,3%. 

Setelah dilakukan uji statistik dengan 

menggunakan uji chi- square test dengan 

tingkat kepercayaan 95%, diperoleh P-

value (0,752) yang berarti lebih besar dari 

α-value (0,05). Dengan demikian dapat 

ditarik kesimpulan bahwa tidak ada 

hubungan antara pendidikan dengan 

perilaku komsumsi asam folat di Rumah 

Bersalin Mulia tahun 2015 (Data Primer, 

2015). 

Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi 

bagaimana seseorang untuk bertindak dan 

mencari penyebab serta solusi dalam 

hidupnya. Orang yang berpendidikan 

tinggi biasanya akan bertindak lebih 

rasional. Oleh karena itu orang yang 

berpendidikan akan lebih mudah menerima 

gagasan baru.9 

Menurut peneliti, tidak ada hubungan 

antara pendidikan dengan perilaku 

konsumsi asam folat pada ibu hamil, 

karena ibu dengan pendidikan rendah dan 

menengah lebih banyak tidak 

mengkonsumsi asam folat karena hasil 

wawancara dengan ibu hamil pada saat 

dilakukan penelitian tidak ada informasi 

dari petugas yang diberikan kepada ibu 

hamil mengenai asam folat sebesar 85,7%, 

sehingga ibu tidak mengkonsumsi vitamin 

asam folat karena tidak paham dengan 

asam folat. Walaupun ibu dengan 

pendidikan tinggi namun tidak 

diinformasikan tentang asam folat ibu tidak 

mengkonsumsi vitamin tersebut karena 

tidak tahu tentang asam folat.  

Hubungan Pekerjaan dengan Perilaku 

Konsumsi Asam Folat pada Ibu Hamil  

di Rumah Bersalin Mulia 

Dari tabel 5.12 diatas menunjukkan bahwa 

responden yang bekerja tidak 

mengkonsumsi asam folat sebesar 70,0% 

lebih kecil dibandingkan dengan responden 

yang tidak bekerja sebesar 84,1%. 

Setelah dilakukan uji statistik dengan 

menggunakan uji chi- square test dengan 

tingkat kepercayaan 95%, diperoleh P-

value (0,314) yang berarti lebih besar dari 

α-value (0,05). Dengan demikian dapat 

ditarik kesimpulan bahwa tidak ada 
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hubungan antara pekerjaan dengan 

perilaku konsumsi asam folat di Rumah 

Bersalin Mulia tahun 2015 (Data Primer, 

2015). 

Menurut peneliti, tidak ada hubungan 

antara pekerjaan dengan perilaku konsumsi 

asam folat pada ibu hamil karena ibu yang 

bekerja, biasanya lupa untuk 

mengkonsumsi vitamin asam folat karena 

sibuk dengan pekerjaannya. Ibu yang tidak 

bekerja mempunyai waktu lebih banyak 

untuk bisa mendapatkan informasi 

kesehatan dari petugas kesehatan yang 

salah satunya adalah tentang vitamin asam 

folat sehingga ibu yang tidak bekerja 

cenderung mengkonsumsi vitamin asam 

folat sedangkan ibu yang memiliki 

pekerjaan di luar rumah cenderung tidak 

peduli dengan hal – hal tersebut.7 

Hubungan Peran Petugas Kesehatan 

dengan Perilaku Konsumsi Asam Folat 

pada Ibu Hamil  di Rumah Bersalin 

Mulia 

Dari tabel 5.13 diatas menunjukkan 

responden yang tidak diberi informasi oleh 

petugas kesehatan lebih banyak tidak 

cukup mengkonsumsi asam folat sebesar 

85,7% lebih besar dibandingkan dengan 

responden yang diberikan informasi 

sebesar 60,0%. 

Setelah dilakukan uji statistik dengan 

menggunakan uji chi- square test dengan 

tingkat kepercayaan 95%, diperoleh P-

value (0,061) yang berarti lebih besar dari 

α-value (0,05). Dengan demikian dapat 

ditarik kesimpulan bahwa tidak ada 

hubungan antara peran petugas kesehatan 

dengan perilaku komsumsi asam folat di 

Rumah Bersalin Mulia (Data Primer, 

2015). 

Peran petugas kesehatan adalah 

memberikan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat, misalkan, memberikan 

penyuluhan kesehatan kepada 

masyarakat.10 Petugas kesehatan berperan 

pada tingkat kepatuhan ibu hamil dalam 

mengkonsumsi asam folat.11 

Menurut peneliti, petugas hanya memberi 

informasi inti dari vitamin asam folat 

namun tidak dijelaskan secara rinci apa 

manfaat dan resiko dari vitamin tersebut. 

Petugas kesehatan hanya menjelaskan 

waktu minum obat, dan sebenarnya 
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petugas sudah mengetahui manfaat minum 

obat dan tidak ada penyuluhan vitamin 

asam folat dari pelayanan kesehatan.10 

Kesimpulan 

a. Tidak ada hubungan yang 

signifikan antara umur dengan perilaku 

konsumsi asam folat (nilai p value = 

0,439). 

b. Tidak ada hubungan yang 

signifikan antara paritas dengan 

perilaku konsumsi asam folat (nilai p 

value = 0,660). 

c. Ada hubungan yang signifikan 

antara pengetahuan dengan perilaku 

konsumsi asam folat (nilai p value = 

0,014). 

d. Tidak ada hubungan yang 

signifikan antara pendidikan dengan 

perilaku konsumsi asam folat (nilai p 

value = 0,752). 

e. Tidak ada hubungan yang 

signifikan antara pekerjaan dengan 

perilaku konsumsi asam folat (nilai p 

value = 0,314). 

f. Tidak ada hubungan yang 

signifikan antara peran petugas 

kesehatan dengan perilaku konsumsi 

asam folat (nilai p value = 0,061). 

Saran 

1. Bagi rumah bersalin mulia  

Memberikan informasi kepada ibu hamil 

tentang manfaat asam folat dengan jelas 

dan lengkap misalnya dengan 

membagikan brosur atau leaflet kepada 

ibu hamil yang berkunjung. 

2. Bagi ibu hamil 

Melakukan pemeriksaan kehamilan 

secara rutin (setiap bulan) dan 

mengkonsumsi asam folat setiap hari 

pada trimester I dan trimester III. 
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