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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kehamilan merupakan suatu keadaan dimana seorang wanita yang 

didalam rahimnya terdapat embrio atau fetus. Kehamilan dimulai pada saat 

masa konsepsi hingga lahirnya janin, dan lamanya kehamilan dimulai dari 

ovulasi hingga partus yang diperkirakan sekitar 40 minggu dan tidak melebihi 

43 minggu (Kuswanti, 2014). Jumlah ibu hamil di Indonesia pada tahun 2017 

tercatat sekitar 5.324.562 jiwa. Sedangkan di Jawa Tengah, jumlah ibu hamil 

mencapai 590.984 jiwa (Kemenkes RI, 2018). 

Kondisi kesehatan calon ibu pada masa awal kehamilan akan 

mempengaruhi tingkat keberhasilan kehamilan serta kondisi status kesehatan 

calon bayi yang masih didalam rahim maupun yang sudah lahir, sehingga 

disarankan agar calon ibu dapat menjaga perilaku hidup sehat dan 

menghindari faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kondisi calon ibu pada 

masa kehamilan (Johnson, 2016).  

Kehamilan merupakan suatu kondisi fisiologis, namun kehamilan normal 

juga dapat berubah menjadi kehamilan patologis (Walyani, 2015). Patologi 

pada kehamilan merupakan suatu gangguan komplikasi atau penyulit yang 

menyertai ibu saat kondisi hamil (Sukarni & Wahyu, 2013) 

Risiko tinggi pada kehamilan dapat ditemukan saat menjelang waktu 

kehamilan, waktu hamil muda, waktu hamil pertengahan, saat in partu 
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bahkan setelah persalinan (Manuaba, 2008). Ibu hamil yang mengalami 

gangguan medis atau masalah kesehatan akan dimasukan kedalam kategori 

risiko tinggi, sehingga kebutuhan akan pelaksanaan asuhan pada kehamilan 

menjadi lebih besar (Robson and Waugh, 2012).  

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator kesehatan 

suatu bangsa. Kematian ibu merupakan kematian seorang wanita yang dapat 

disebabkan pada saat kondisi hamil atau menjelang 42 hari setelah persalinan. 

Hal ini dapat terjadi akibat suatu kondisi yang berhubungan atau diperberat 

oleh kehamilannya maupun dalam penatalaksanaan, tetapi bukan termasuk 

kematian ibu hamil yang diakibatkan karena kecelakaan (Maternity & Putri, 

2017). 

Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) 

mencatat sekitar 830 wanita diseluruh dunia meninggal setiap harinya akibat 

komplikasi yang terkait dengan kehamilan maupun persalinan dan sebanyak 

99% diantaranya terdapat pada negara berkembang. Di negara berkembang, 

pada tahun 2015 Angka Kematian Ibu mencapai 239 per 100.000 kelahiran 

hidup, dibandingkan dengan negara maju yang hanya mencapai 12 per 

100.000 kelahiran hidup (WHO, 2018). 

AKI di Indonesia dalam data Kemenkes pada tahun 2016 terdapat sekitar 

305 per 100.000 kelahiran hidup (Astuti, 2016). Di Jawa Tengah, Angka 

Kematian Ibu pada tahun 2016 mencapai 602 kasus atau 109,65 per 100.000 

kelahiran hidup, yang mana angka kematian tertinggi ada di Brebes dengan 
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52 kasus serta angka kematian terendah ada di Temanggung dan Magelang 

dengan jumlah masing-masing 3 kasus (Dinkes Jawa Tengah, 2017). 

AKI diakibatkan karena risiko yang dihadapi oleh ibu selama masa 

kehamilan hingga persalinan. Beberapa faktor risiko yang dapat 

mempengaruhi kesehatan ibu hamil meliputi kondisi sosial ekonomi yang 

menjadi salah satu indikator terhadap status gizi ibu hamil, kesehatan yang 

kurang baik pada saat sebelum maupun dalam masa kehamilan, adanya 

komplikasi pada kehamilan dan saat melahirkan, adanya ketersediaan fasilitas 

kesehatan khususnya pelayanan terhadap prenatal dan obstetri. Selain itu, 

terdapat 4 kriteria “terlalu” yang juga menjadi penyebab kematian dalam 

maternal, yaitu terlalu muda usia ibu untuk melahirkan (usia < 20 tahun), 

terlalu tua usia ibu saat melahirkan (usia > 35 tahun), terlalu banyak jumlah 

anak (anak > 4 orang), dan terlalu rapat jarak antar setiap kelahiran (jarak < 2 

tahun) (Dinkes Jawa Tengah, 2017). 

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah agenda global dalam 

Pembangunan Berkelanjutan dengan pelaksanaan dari tahun 2016 hingga 

tahun 2030 yang merupakan pembaharuan Millenium Development Goals 

(MDGs) atau agenda Pembangunan Milenium yang telah resmi berahir pada 

tahun 2015. Salah satu tujuan SDGs adalah terciptanya suatu kondisi 

kehamilan dan persalinan yang aman, serta ibu dan bayi yang dilahirkan 

dapat hidup dengan sehat, yang dilakukan dengan pencapaian target dalam 

mengurangi rasio kematian ibu secara global hingga kurang dari 70 per 

100.000 kelahiran (WHO, 2017). 
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Data yang diperoleh peneliti dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo 

pada tahun 2017, bahwa jumlah ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas 

Kartasura merupakan jumlah terbanyak dari 12 Puskesmas yang ada di 

Kabupaten Sukoharjo. Tercatat sekitar 1988 ibu hamil dan sebanyak 452 

diantaranya merupakan ibu hamil yang dirujuk karena kasus risiko tinggi. 

Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti di Puskesmas Kartasura 

Sukoharjo dengan melakukan wawancara terhadap petugas kesehatan, 

didapatkan hasil bahwa ibu dengan kehamilan berisiko (seperti adanya 

penyakit penyerta pada kehamilan, riwayat abortus, riwayat sectio caesarea, 

usia > 35 tahun, usia < 20 tahun, jarak kehamilan < 2 tahun, Grande multipara, 

dan kehamilan kembar) akan dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukannya 

pemeriksaan yang lebih spesifik. Selain itu, data informasi kesehatan yang 

diberikan petugas kesehatan di Puskesmas Kartasura, didapatkan hasil bahwa 

dari bulan Januari 2018 hingga Maret 2018, terdapat ibu hamil dengan 

penyakit penyerta seperti: Anemia, Pre-eklampsia, Eklampsia, TB Paru, 

Penyakit Jantung, dan ibu hamil dengan Anemia disertai dengan Asma. 

Komplikasi dalam kehamilan dapat terjadi pada tahap kehamilan 

trimester manapun, mulai dari fertilisasi hingga persalinan. Diagnosis dini 

faktor risiko terhadap komplikasi akan mengarah pada pengobatan dan 

mencegah timbulnya bahaya terhadap ibu maupun janin (Johnson, 2016). 

Rencana asuhan keperawatan akan sangat penting dilakukan terhadap ibu 

hamil yang memiliki risiko tinggi dalam kehamilan, sehingga perlu dilakukan 
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eksplorasi tentang “Apa saja penyakit penyerta pada ibu hamil di wilayah 

kerja Puskesmas Kartasura” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan isi pada latar belakang tersebut, peneliti dapat merumuskan 

masalah dalam penelitian ini yaitu : “Apa saja penyakit penyerta pada ibu 

hamil di wilayah kerja Puskesmas Kartasura” 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui penyakit penyerta pada ibu hamil di wilayah kerja 

Puskesmas Kartasura 

2. Tujuan Khusus 

a) Mendeskripsikan karakteristik ibu hamil 

b) Mengidentifikasi penyakit penyerta pada ibu hamil timester I, II dan 

III. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat 

digunakan sebagai referensi tambahan tentang penyakit penyerta pada 

kehamilan 

2. Manfaat Praktis 
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a) Bagi Tenaga Kesehatan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan 

dalam pemberian informasi kesehatan kepada ibu hamil tentang 

penyakit yang dapat menyertai selama kehamilan, sehingga kondisi 

kesehatan ibu hamil dapat dijaga dengan baik. 

b) Bagi Institusi Pendidikan 

Hasil penelitian ini berguna sebagai bahan bacaan di perpustakaan 

terutama dalam konteks keperawatan maternitas, terkait penyakit 

penyerta pada ibu hamil dan diharapkan hasil penelitian ini dapat 

dijadikan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya. 

c) Bagi Masyarakat 

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan untuk 

masyarakat tentang penyakit yang dapat menyertai ibu dalam masa 

kehamilan, sehingga dapat mencegah terjadinya perdarahan saat 

melahirkan, persalinan yang sulit dan lama, kondisi bayi dengan berat 

badan yang berlebih, Berat Bayi Lahir Rendah atau BBLR, 

komplikasi lanjut dalam kehamilan dan untuk mengurangi Angka 

Kematian Ibu. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

N

o 
Nama Tahun Judul Analisis Hasil 

1 

Krisnita 

Dwi 

Jayanti,  

2016 

Faktor yang 

Mempengar

uhi  

Penelitian ini 

merupakan bagian 

penelitian yang  

Terdapat pengaruh 

antara riwayat 

penyakit terhadap  
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(Lanjutan)  

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

N

o 
Nama Tahun Judul Analisis Hasil 

 Hari 

Basuki N 

dan Arief 

Wibowo 

 Kematian 

Ibu (Studi 

Kasus di 

Kota 

Surabaya) 

berjudul “Indeks 

Prediktif Risiko 

Kehamilan Ibu di 

Kota Surabaya” 

Penelitian ini 

bersifat analitik 

Observasional 

dengan desain case 

control. 

Pengumpulan data 

menggunakan data 

sekunder, yaitu 

data kematian ibu 

pada tahun 2015 di 

kota surabaya dan 

data ibu pasca 

persalinan hingga 

42 hari yang tidak 

mengalami 

kematian maternal. 

 

kematian ibu. Ibu 

hamil yang memiliki 

riwayat komplikasi 

sebelum kehamilan 

memiliki risiko 

sebesar 3,345 kali 

lebih besar untuk 

mengalami 

kematian. 

Pada penelitian ini, 

riwayat yang diderita 

ibu hamil meliputi : 

penyakit Jantung, 

Asma, TBC, 

Hepatitis, Lupus, 

HIV dan Ca Paru 

2 Faizatul 

Ummah 

2015 Kontribusi 

Faktor 

Risiko I 

Terhadap 

Komplikasi 

Kehamilan 

di Rumah 

Sakit 

Muhammad

iyah 

Surabaya 

Penelitian ini 

menggunakan 

desain analitik 

observasional 

dengan pendekatan 

case control. 

Pengumpulan data 

dilakukan dengan 

wawancara dan 

observasi. 

Populasi penelitian 

ini adalah ibu 

hamil yang 

berkunjung di poli 

KIA RS 

Muhammadiyah 

Surabaya pada 

bulan Maret sampai 

April 2014. 
 

Hasil penelitian ini 

didapatkan bahwa 

ibu hamil yang 

memiliki satu atau 

lebih komplikasi 

dalam kehamilan di 

kelompokan pada 

penyakit seperti : 

pre-eklamsi/eklamsi, 

anemia, perdarahan 

kehamilan muda, 

perdarahan 

kehamilan lanjut, 

malpresentasi, partus 

prematurus, posdate, 

dan ketuban pecah 

dini. Koplikasi 

terbanyak adalah ibu 

dengan anemia 

(28,21%) 
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 (Lanjutan)  

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

N

o 
Nama Tahun Judul Analisis Hasil 

3 Ani 

Triana 

2014 Pengaruh 

Penyakit 

Penyerta 

Kehamilan 

Dan 

Kehamilan 

Ganda 

dengan 

Kejadian 

Bayi Berat 

Lahir 

Rendah di 

RSUD 

Arifin 

Achmad 

Provinsi 

Riau 

Penelitian ini 

menggunakan case 

sontrol study. 

Pengumpulan data 

menggunakan data 

sekunder yaitu 

rekam medis yang 

terdapat kasus dan 

bukan kasus 

kejadian BBLR, 

dengan 

pengambilan 

sample dari tahun 

2011-2013  

Ibu hamil yang 

memiliki penyakit 

penyerta pada 

kehamilan beresiko 

10 kali melahirkan 

bayi dengan berat 

lahir rendah 

dibandingkan 

dengan ibu hamil 

yang tidak memiliki 

penyakit penyerta. 

Sebanyak 355 ibu 

hamil yang 

melahirkan bayi 

dengan BBLR 

didapatkan sebanyak 

206 kasus, dengan 

penyakit penyerta 

pada kehamilan 

seperti penyakit 

Infeksi, non infeksi, 

hipertensi, dll. 

  

4 Riyanti 

Imron 

dan  

Nora Isa 

Tri 

Novadel

a 

2014 Faktor-

Faktor yang 

Berhubunga

n dengan 

Kejadian 

Pre 

Eklampsia 

dan 

Eklamsia 

pada Ibu 

Bersalin 

Penelitian ini 

menggunakan 

analitik case 

control dengan 

pendekatan 

retrospektif. 

Menggunakan data 

sekunder, yaitu 

data yang diambil 

dari rekam  medis 

periode bulan 

Januari-Juni 2013 

dengan populasi 

seluruh ibu bersalin 

dengan dan tanpa 

pre-eklampsia dan 

eklamsia 

Hasil analisis 

hubungan antara 

penyakit penyerta 

kehamilan dengan 

kejadian Pre-

eklampsia dan 

eklamsia didapatkan 

sebanyak 65,7% (69 

responden) 

mengalami penyakit 

penyerta kehamilan. 

Dan didapatkan 

sebanyak 55,2% (58 

responden) yang 

tidak disertai 

penyakit penyerta 

kehamilan 
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 (Lanjutan)  

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

N

o 
Nama Tahun Judul Analisis Hasil 

5 Sumy 

Dwi 

Antono 

dan Dwi 

Estuning 

Rahayu 

2014 Hubungan  

Keteraturan 

Ibu Hamil 

dalam 

Melaksanak

an 

Kunjungan 

Antenatal 

Care 

(ANC) 

Terhadap 

Hasil 

Deteksi 

Dini Risiko 

Tinggi Ibu 

Hamil di 

Poli KIA 

RSUD 

Gamburan 

Kota Kediri 

 

Penelitian Ini  

menggunakan 

desain analitik 

korelasi dengan 

pendekatan 

restrospective yaitu 

case control 

dengan populasi 

ibu hamil trimester 

II yang berisiko 

tinggi di Poli KIA 

RSUD Gambiran 

Kota Kediri. 

Menggunakan 

teknik simple 

random sampling. 

Penelitian 

dilakukan pada 13 

Mei sampai 7 Juni 

2013 

 

Hasil penelitian yang 

didapatkan yaitu : 

terdapat 28 

responden ibu hamil 

yang memiliki faktor 

risiko pada 

kehamilan, seperti 

ibu hamil dengan 

PER, Gameli, Post 

Date, Riwayat SC, 

HIV, Hipertensi, 

Suspect CPD, Letak 

sungsang, Letak 

lintang, Asma, 

Jantung, IUGR, dan 

Diabetes melitus 

 

Perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan kali ini adalah 

menggunakan deskriptif kuantitatif dengan teknik total sampling terhadap 

seluruh populasi yang diketahui. Pengambilan data menggunakan data 

sekunder, yaitu data ibu hamil yang memiliki penyakit penyerta pada 

kehamilan. Penelitian ini menggunakan analisis univariat berupa central 

tendency dan distribusi frekuensi. 


