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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sustainable Development Goals (SDG’s) merupakan paradigma 

pembangunan global yang salah satunya berfokus pada kesehatan atau 

kesejahteraan dan salah satu tujuannya adalah menurunkan angka kematian ibu 

dan angka kematian anak. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian 

Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan di suatu Negara dan 

menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan suatu bangsa. Sampai tahun 2012, 

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia sebanyak 359 per 100.000 kelahiran 

hidup, hal tersebut jauh dari yang ditargetkan oleh Unicef dalam MDG’s yaitu 

saat tahun 2012 sebanyak 110 per 100.000 kelahiran hidup dan pada tahun 2030 

diharapkan Indonesia dapat menurunkan angka kematian ibu menjadi 70 per 

100.000 kelahiran hidup (UNDP, 2016). Berdasarkan hasil data dari SDKI, 

untuk Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2012 sebanyak 19 per 1.000 

kelahiran hidup dan target pada tahun 2020 yaitu sebanyak 12 per 1.000 

kelahiran hidup (Kementerian Kesehatan RI, 2014).  

Kasus Kematian Ibu di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2016 

menunjukan Angka Kematian Ibu (AKI) 109,65 per 100.000 kelahiran hidup. 

Sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2016 sebesar 9,99 per 1.000 

kelahiran hidup. Terjadi penurunan tetapi tidak signifikan dibandingkan Angka 

Kematian Bayi (AKB) tahun 2015 yaitu sebanyak 10 per 1.000 kelahiran hidup. 

Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Jawa Tengah penyebabnya terbesar 

adalah karena terjadi pendarahan (Dinkes Jateng, 2017).  

Jumlah capaian Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Surakarta pada 

tahun 2016 terjadi penurunan yaitu 40,6 sehingga tidak melebihi angka yang 

diharapkan yaitu 52,28 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan untuk Angka 

Kematian Bayi (AKB) menunjukan 3,35 per 1.000 kelahiran. Penyebab dari 

Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Surakarta dikarenakan 1 kasus karena 

perdarahan dan 3 kasus pre eklamsia/eklamsia (PEB) (Dinkes Surakarta, 2016).  
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Data Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo (2013), menunjukkan 

bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Sukoharjo sebesar 98,84 per 

100.000 kelahiran hidup, pada tahun 2014 meningkat menjadi 100,47 per 

100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2015 Angka Kematian Ibu (AKI) di 

Kabupaten Sukoharjo mengalami peningkatan menjadi 159,06 per 100.000 

kelahiran hidup (Dinkes Sukoharjo, 2015). 

Salah satu upaya yang dilakukan Depkes RI dalam mempercepat 

penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan 

masalah resiko pada ibu hamil adalah dengan melaksanakan pelayanan 

antenatal (Depkes, 2007). 

Antenatal Care (ANC) merupakan salah satu pemeriksaan untuk 

menurunkan angka kematian ibu. Antenatal Care (ANC) yang baik dan sedini 

mungkin akan mencegah kematian ibu dan bayi serta dapat meningkatkan 

kualitas ibu hamil. Angka kematian dan komplikasi dalam kehamilan dapat 

dikurangi dengan ANC secara teratur yang bermanfaat untuk memonitor 

kesehatan ibu hamil dan bayinya. Pelayanan Antenatal merupakan program 

terencana berupa observasi, edukasi, dan penanganan medik pada ibu hamil, 

dengan tujuan untuk menjaga agar ibu sehat selama kehamilan, persalinan, dan 

nifas serta mengusahakan bayi yang dilahirkan sehat, proses kehamilan dan 

persalinan yang aman dan memuaskan, memantau kemungkinan adanya risiko-

risiko kehamilan, merencanakan penatalaksanaan yang optimal terhadap 

kehamilan risiko tinggi, dan menurunkan morbilitas dan mortalitas ibu dan janin 

perinatal (Mufdilah, 2009).  

Tujuan dari pelayanan ANC adalah menjaga agar ibu hamil dapat 

memantau kemajuan kehamilan, meningkatkan dan mempertahankan kesehatan 

fisik dan mental ibu, mengenali secara dini adanya ketidaknormalan yang 

mungkin terjadi selama kehamilan, mempersiapkan agar masa nifas berjalan 

dengan normal dan mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima 

bayi (Nurul J, 2012). 

Dalam SDKI 2012 ditunjukkan bahwa 96 persen dari kelahiran terakhir 

dalam lima tahun sebelum survei, mendapatkan pemeriksaan kehamilan dari 
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petugas medis terlatih. Ibu umur 20-34 tahun cenderung menerima 

pemeriksaan kehamilan dari tenaga profesional kesehatan lebih baik 

dibandingkan ibu umur lebih muda maupun ibu umur lebih tua. 

2 Cakupan pemeriksaan kehamilan lebih tinggi di daerah perkotaan dibanding 

pedesaan (masing-masing 98 persen dan 93 persen). Cakupan pemeriksaan 

kehamilan membaik dengan bertambah tingginya tingkat pendidikan, 64 persen 

untuk ibu tanpa pendidikan, menjadi 99 persen untuk ibu dengan pendidikan 

menengah atau lebih. (SDKI, 2012). 

Indikator yang menunjukkan akses ibu hamil terhadap pelayanan 

antenatal yaitu cakupan K1 (kunjungan pertama) yaitu kontak pertama kali ibu 

hamil dengan tenaga kesehatan dan K4 yaitu kontak 4 kali ibu hamil atau lebih 

dengan tenaga kesehatan yang terampil sesuai standar serta PK ( Penanganan 

Kompilkasi) adalah penanganan komplikasi kebidanan, penyakit menular 

maupun tidak menular serta masalah gizi yang terjadi pada masa kehamilan. 

Pada K1 harus dilakukan sedini mungkin saat trimester pertama sebelum 

minggu ke 8. Untuk K4 dilakukan minimal satu kali pada trimester pertama (0-

12 minggu), minimal satu kali pada trimester kedua (>12-24minggu), dan 

minimal dua kali pada trimester ketiga (>24 minggu sampai dengan kelahiran) 

dengan kunjungan antenatal bisa lebih dari 4 kali sesuai dengan kebutuhan dan 

jika adanya keluhan, penyakit atau gangguan kehamilan ( Kementerian 

Kesehatan RI, 2014). Standar waktu tersebut diatur untuk mencegah terjadinya 

7 hal-hal yang tidak diinginkan akibat komplikasi kebidanan maupun hal lain 

yang dapat membahayakan kehamilan melalui deteksi dini faktor risiko serta 

penanganan dini saat terjadi komplikasi sehingga menjamin perlindungan 

terhadap ibu dan janinnya (Syafrudin, 2010). 

Pemeriksaan kehamilan sangat penting dilakukan oleh semua ibu hamil 

untuk mengetahui pertumbuhan janin dan kesehatan ibu. Departemen 

Kesehatan memaparkan bahwa hampir seluruh ibu hamil di Indonesia (95,4%) 

sudah melakukan pemeriksaan kehamilan (K1) dan frekuensi kehamilan 

minimal 4 kali selama masa kehamilannya adalah 83,5 persen. (Riskesdas, 

2013). 
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Pemerintah menetapkan bahwa pelayanan Antenatal Care memenuhi 

standar 14 T yaitu berat badan, ukur tekanan darah, ukur tinggi fundus uteri, 

pemberian imunisasi tetanus toksoid, pemberian tablet fetes terhadap penyakit 

menular dan temu wicara (konseling), status gizi, pemeriksaan Hb, pemeriksaan 

VDRL, pemeriksaan protein urine atas indikasi, pemberian terapi kapsul 

yodium untuk daerah endemis gondok dan pemberian anti malaria untuk daerah 

endemis malaria (Kementerian Kesehatan RI, 2016).   

Saat melakukan studi pendahuluan di Puskesmas Kartasura dari bulan 

januari-juli 2019 mendapatkan data sekitar ±480 ibu hamil semua usia 

kandungan yang berkunjung ke KIA untuk kunjungan ANC.  

Dari masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tetarik untuk 

melakukan penelitian tentang gambaran pelaksanaan pemeriksaan Antenatal 

Care (ANC) pada ibu hamil. Karena pentingnya untuk melakukan pemeriksaan 

Antenatal Care (ANC) selama kehamilan, untuk mencegah hal-hal yang tidak 

diinginkan saat kelahiran. 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : “Bagaimana Gambaran Pelaksanaan Pemeriksaan 

Antenatal Care (ANC) Pada Ibu Hamil”. 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Tujuan Umum  

Untuk Mengetahui gambaran pelaksanaan pemeriksaan Antenatal Care 

(ANC) pada Ibu Hamil.  

2. Tujuan Khusus  

a. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemeriksaan Antenatal Care 

(ANC) pada ibu hamil sesuai.  
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D. Manfaat Penelitian  

1. Tenaga pelayanan kesehatan  

Untuk menambah informasi terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan ANC 

dengan benar dan tepat. 

2. Institusi pendidikan keperawatan  

Dari penelitian ini diharapkan untuk menjadi sumber pengetahuan dan 

sumber referensi untuk penelitian selanjutnya tentang pelaksanaan 

pemeriksaan ANC pada ibu hamil.  

3. Peneliti lain 

Sebagai tambahan referensi bagi peneliti  selanjutnya tentang gambaran 

pelaksanaan pemeriksaan ANC pada Ibu Hamil. 

 

E. Keaslian Penelitian  

1. Peneliti Kasmawati, dkk, tahun 2016. Dengan judul “Gambaran Pelayanan 

Antenatal Care Oleh Bidan di Puskesmas Kassa-Kassi” dengan tujuan untuk 

mengetahui gambaran pelayanan ANC di Puskesmas Kassa-Kassi. Hasil 

dari penelitian ini adalah 82% dikategorikan cukup dan 18% kurang. 

Pelayanan standar 7T 100% dikategorikan baik dan untuk pemberian 

informasi 10 tanda bahaya dalam kehamilan 99% dikategorikan kurang dan 

1% cukup.  

2. Peneliti Anne Rufaridah, dkk tahun 2017. Dengan judul “ Pelaksanan 

Antenatal Care (ANC) 14T pada Bidan di wilayah kerja Puskesmas Lubuk 

Buaya Padang” dengan tujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan 

Antenatal Care pada Bidan di wilayah kerja Puskesmas Lubuk Buaya. Hasil 

penelitian dari 23 responden ditemukan 100% bidan tidak melaksanakan 

standar 14T. 

3. Peneliti Achmad Fauzan Maulana, dkk tahun 2017. Dengan judul “ 

Gambaran Kualitas Pelayanan Antenatal Pada Ibu Hamil Di Puskesmas 

Pagedangan Kabupaten Tangerang” dengan tujuan untuk mengetahui 

gambaran kulaitas pelayanan antenatal di Puskesmas Pagedangan 

Kabupaten Tangerang. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah bidan, 
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kompetensi dan sumber dana yang digunakan untuk pelayanan antenatal 

sudah mencakupi dan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh peraturan 

Menteri Kesehatan RI. Masih terdapat kekurangan dalam alat-alat dalam 

pelayanan antenatal. SOP pelayanan antenatal masih dalam proses 

pembuatan. Pelaksanaan pelayanan antenatal belum dilaksanakan sesuai 

standar Kementerian Kesehatan sehingga tingkat kepatuhan bidan hanya 

70,3% dan cakupan deteksi risiko kehamilan masih dibawah target.  

4. Peneliti Lintang Dian Saraswati, dkk tahun 2015. Dengan judul “Gambaran 

Pemeriksaan Kehamilan Pada Antenatal Care di tempat Pelayanan 

Kesehatan di Kabupaten Brebes” dengan tujuan untuk mengetahui 

pemeriksaan kehamilan pada ANC di pelayanan kesehatan di Brebes. Hasil 

penelitian menunjukkan hanya 56 orang ibu hamil yang memeriksakan 

kehamilannya secara lengkap. Dengan demikian cakupan K4 di Kabupaten 

Brebes pada bulan Januari-Mei 2010 adalah 26,67% masih jauh di bawah 

SPM bidang kesehatan kabupaten/kota yaitu 95%. 

5. Peneliti Diana Permatasari, dkk tahun 2018 dengan judul “ Faktor-faktor 

yang berhubungan dengan ketidakpatuhan antenatal care pada ibu hamil 

trimester III” yang bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang 

berhubungan dengan ketidakpatuhan antenatal care ibu hamil trimester III. 

Hasil penelitian trimester III merupakan fase kehamilan yang rawan terjadi 

kegawatdaruratan, selain itu juga trimester III adalah fase yang sudah dekat 

dengan proses persalinan, sehingga ibu hamil dalam kondisi ini harus lebih 

sering dilakukan pendampingan dan pemantauan kesehatan agar proses 

perencanaan persalinan dapat berjalan dengan aman dan lancar.  

 


