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 BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kematian ibu hamil masih menjadi suatu masalah utama didunia dan di 

indonesia. Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur status 

kesehatan ibu pada suatu wilayah, salah satunya yaitu angka kematian ibu 

(Kemenkes RI, 2015). Angka kematian merupakan jumlah kematian selama 

kehamilan dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua 

terkait dengan kematian atau penanganannya, bukan karena disebabkan oleh 

kecelakaan atau cedera (Word Health Organization, 2014). Angka Kematian 

Ibu (AKI) dapat digunakan dalam pemantauan kematian yang tekait dengan 

kehamilan. Ini dipengaruhi oleh status kesehatan secara umum, pendidikan dan 

pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Dapat mengakibatkan sensitivitas 

AKI terhadap perbaikan pelayanan kesehatan (Depkes RI, 2012). 

Pada tahun 2017, jumlah kematian ibu di Kabupaten Boyolali sebesar 16 

orang atau AKI 112/100.000 kehamilan. Angka ini sudah mencapai target 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 

adalah 306/100.000 kehamilan. Dominasi kematian ibu pada tahun 2017 terjadi 

pada kematian ibu masa bersalin 9 kasus atau 56,25% dan kematian masa 

hamil sebanyak 5 kasus atau 31,21% dan kematian ibu masa bersalin sebanyak 

2 kasus atau 12,50%. Penyebab kematian ibu paling banyak di karenakan oleh 

eklamsia yaitu sebanyak 31,25%, infeksi sebanyak 18,75%, perdarahan 
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sebaanyak 12,5%, emboli ketuban 6,25% dan karena lain-lain sebanyak 

31,25% (Dinkes Kab.Boyolali, 2017).  

Angka penderita ibu Tuberkulosis di kabupaten Boyolali pada tahun 2017 

sebesar 40,59 per 100.000 penduduk (421 kasus baru). Sedangkan angka 

kesakitan TBC seluruh kasus sebesar 54,76 per 100.000 penduduk (568 kasus) 

yaitu terdiri dari TB paru dan TB non paru. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar 

(RISETDAS) tahun 2013, prevelensi penderita hipertensi di kabupaten boyolali 

sebesar 28,5%, ini berarti bahwa jumlah perkiraan penderita hipertensi di 

kabupaten boyolali sebesar 219.000 dan penderita hipertensi yang didiagnosa 

dan dilaporkan adalah sebanyak 205.354 orang (Dinkes Kab.Boyolali, 2017). 

WHO melaporkan ibu hamil yang mengalami hipertensi sekitar 35-55% 

seiring bertambahnya usia kehamilan. WHO menyatakan bahwa 20% kematian 

ibu di negara berkembang berkaitan dengan hipertensi pada kehamilan dan 

diantaranya disebabkan oleh pola makan dan waktu istirahat yang kurang 

(WHO, 2014).  

Penyakit penyerta dalam kehamilan meliputi tuberculois, ginjal, malaria,  

hipertensi, asma, hepatitis, anemia, penyakit jantung dan diabetes selama 

kehamilan atau Diabetes Melitus Gestasional (DMG) adalah salah satu kondisi 

dimana dapat menyebabkan tingginya kematian ibu (Koblinsky, 2012). 

 Rata-rata usia ibu hamil pengidap DMG  berusia 33,5 tahun, dengan usia 

kandungan 38,5 minggu. Di kota Bahu, Manado terdapat jumlah ibu hamil 

yang beresiko terkena DMG sejumlah 19 orang dengan presentase 47,5% 

(Metris, 2013). Angka kematian ibu yang dihubungkan dengan DMG pada 
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kehamilan terutama diinduksi hipertensi, pre-eklamsia, partus macet dan 

distosia bahu. DMG merupakan diabetes atau intoleransi glukosa dengan onset 

atau pertama kali terdeteksi pada saat kehamilan, DMG terjadi pada 3 %- 25 % 

kehamilan (Herwindo, 2017). 

Diabetes Millitus  dan hipertensi, hepatitis merupakan penyakit hati yang 

sering mengenai ibu hamil. Jumlah ibu hamil di Indonesia yang terinfeksi virus 

hepatitis B diperkirakan 1-5%. Penyakit penyerta dalam kehamilan yang 

membahayakan ibu hamil selain DMG, hipertensi, anemia, penyakit jantung 

asma, dan hepatitis adalah Tuberkulosis (Nesa, 2015).  

AKI untuk ibu yang anemia mempunyai 70% dan untuk ibu yang tidak 

anemia 19%. Kematian ibu 15-20% secara langsung atau tidak berhubungan 

dengan anemia.sebanyak 217 dari semua populasi dilakukan pemeriksaan 

kadar Hb. Dimana yang mengalami anemia (Hb < 11 gr%) terdapat 47 orang 

(Sulatri, 2013).  

Penyakit jantung dalam kehamilan yang menjadi penyebab kematian 

maternal yang cukup penting. Berdasarkan penelitian di RSUP Dr.Kariadi 

Semarang terdapat 66 % dari 59 kasus , hamil dengan penyakit jantung 

biasanya disertai gagal jantung sebesar 35,6% mengalami komplikasi 

kardiovaskuler maternal dan 8,5% kematian ibu dengan penyakit jantung 

(Wiyati, 2013).  

Infeksi hepatitis B yang ditularkan pada bayi yang lahir dengan operasi 

sesar efektif memiliki presentase yang lebih kecil (1,4%), dibandingkan dengan 

persalinan pervagina (3,4%) atau sesar darurat (4,2%) (Ayu & Putu, 2017).  
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Persalinan dengan vakum, meliputi penyakit jantung 1 orang (0,8%), 

hipertensi 4 orang (3,0%), riwayat operasi sesar 16 orang (12,0%) dan eklamsia 

2 orang (1,5%). Sedangakan untuk persalinan dengan forsep meliputi penyakit 

jantung 2 orang (33,3%), eklamsia 2 orang (33,3%), diabetes melitus 1 orang 

(16,7%) (Miftahul, 2012). 

Berdasarkan surve pendahuluan yang sudah dilakukan peneliti pada 

tanggal 27 Desember 2018 AKI di RSUD Pandan Arang Boyolali dengan 

masalah penyakit penyerta Hipertensi : 280 kasus , DM: 10 kasus, Anemia: 219 

kasus, TBC: 1 kasus , Asma: 5 kasus , Hepatitis: 10 kasus dari tahun 2016-

2018. Dan tindakan persalinan dengan operasi SC sebanyak 213 kali, tindakan 

persalinan dengan normal sebanyak 113 kali dan tindakan persalinan dengan 

vakum ekstraksi sebanyak 31 kali dari tahun 2016-2018.. 

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian “Identifikasi Penyakit Penyerta Pada Ibu Hamil Beserta Penanganan 

Persalinan Di RSUD Pandan Arang Boyolali”. 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan dari latar belakang didapatkan rumusan permasalah sebagai 

berikut  “Identifikasi Penyakit Penyerta Pada Ibu Hamil Beserta Penanganan 

Persalinan D RSUD Pandan Arang Boyolali? 

C. Tujuan  

1. Tujuan Umum : Mendiskripsikan penyakit penyerta ibu hamil dan  

penanganan persalinannya 
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2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui penyakit penyerta pada ibu hamil dari tahun 2016-

2018 

b. Untuk mengetahui penanganan persalinan ibu hamil yang mengalami 

penyakit penyerta dari tahun 2016-2018 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Peneliti 

Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang penyakit penyerta 

pada ibu hamil beserta penanganan persalinan ibu hamil yang beresiko. 

2. Bagi Masyarakat 

Memberikan informasi khususnya dunia keperawatan tentang penyakit 

penyerta pada ibu hamil beserta penanganan persalinan ibu hamil yang 

beresiko penyakit penyerta pada ibu hamil beserta penanganan persalinan 

ibu hamil yang beresiko. 

3. Bagi Pelayanan Kesehatan  

Memberikan masukan bagi pelayanan kesehatan agar lebih memperhatikan 

penyakit penyerta pada ibu hamil beserta penanganan persalinan ibu hamil 

yang beresiko. 

4. Bagi Institusi Lain  

Sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan penyakit penyerta pada 

ibu hamil beserta penanganan persalinan ibu hamil yang beresiko. 
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E. Keaslian Penelitian 

 

Tabel 1 

Keaslian Penelitian 

No Peneliti Tahun Judul Metode Sampel Hasil 

1. Rista 

N., dkk 

 

2017 Kelengkapan 

Sarana dan 

Prasarana 

ANC 

Terpadu 

Dalam 

Deteksi Dini 

Penyakit 

Penyerta 

Kehamilan 

Di 

Puskesmas 

Imogiri 

Desain kualitatif 

fenomology 

dengan desain 

Rapid 

Assesment 

Procedure 

(RAP) 

501 ibu 

hamil 

Puskesmas 

mendeteksi 12 % 

penyakit penyerta 

dari 501 ibu hamil 

yang melakukan 

ANC Terpadu di 

Puskesmas 

2. Wijati 

,. .S & 

Wibow

o,.B. 

 

2014 
 
 
 
 

Luaran 

Maternal dan 

Perinatal 

pada Hamil 

dengan 

Penyakit 

Jantung di 

RSUP Dr. 

Kariadi 

Semarang 

Deskriptif 

 

Persalinan 

ibu hamil 

dengan 

penyakit 

jantung  

 

 

 

Sebagian besar ibu 

hamil dengan 

penyakit jantung 

menjalani 

persalinan 

pervagina yaitu 

54,2% dari 32 

kasus , sisanya 

dengan secsio 

cesarea 42,2 % dari 

25 kasus dan 

histerotomi 3,4 % 

dari 2 kasus. 

3. Ulfatul.

,A. dkk  

 

2010 Pengalaman 

Perempuan 

Yang 

Mengalami 

Sectio 

Caesarea 

Atas Indikasi 

Pre Eklamsia 

Berat Di 

RSUD 

Prof.Dr.Marg

ono Soekarjo 

Purwokerto 

Desain kualitatif 

dengan 

pendekatan 

fenomenologi 

ditekankan pada 

subyektivitas 

 

Ibu hamil 

yang SC 

dengan 

indikasi 

PEB 

 

Ibu hamil dengan 

indikasi Pre 

Eklamsia Berat 85 

% kehamilan 

pertama, 14-20 % 

kehamilan dengan 

janin lebih dari 

satu, 30% pasien 

mengalami 

hipertensi dan 25 

% penyakit ginjal 

insidensi dengan 

memilih Sectio 

Caesarea 
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Perbedaan penelitian di atas adalah penelitian akan menggunakan 

penelitian diskriptif korelasi kuntitatif dengan teknik Purposive Sampling. Data 

akan dianalisis dengan univariat , terdapat satu variabel yang akan diteliti yaitu 

variable penelitian ini terdiri dari variabel dependent (bebas) yaitu penyakit 

penyerta ibu hamil. Hasil penelitian ini merupakan penanganan persalinan di Di 

RSUD Pandan Arang Boyolali ditinjau dari penyakit penyerta ibu hamil. 

 

4.  Monika

., dkk 

2013 Hubungan 

Persalinan 

Tindakan 

Ekstraksi 

Vakum 

Dengan 

Anemia Pada 

Persalinan 

Cukup Bulan 

Di RSUD 

dr.Soedarso 

Pontianak 

Tahun 2009-

2011 

Studi analitik 

dengan 

pendekatan case 

kontrol dengan 

melihat rekam 

medis  

96 pasien 

dengan 

indikasi 48 

persalinan 

spontan 48 

persalinan 

vakum  

Pada kelompok 

kontrol didapatkan 

14 pasien dengan 

presentase 29,17% 

mengalami anemia 

dan 34 pasien 

dengan presentase 

70,83% tidak  

anemia. Pada 

kelompok kasus 

didapatkan 28 

pasien dengan 

presentase 58,33% 

dengan anemia dan 

20 pasien dengan 

presentase 41,67% 

tidak anemia. 

Dengan anemia 

saat perslainan 

memiliki resiko 3,4 

kali mengalami 

persalinan ekstrasi 

vakum 

dibandingkan 

persalinan normal. 


