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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia berjumlah 228 per 100.000 

kelahiran hidup tahun 2014. AKI tersebut belum mencapai target MDGs 

(Milenium Development Goals) pada tahun 2015 yaitu 102 per 100.000 kelahiran 

hidup (Kemenkes RI, 2013b). Tingginya AKI tersebut merupakan salah satu 

gambaran kondisi derajat kesehatan di Indonesia yang masih harus ditingkatkan 

(Depkes RI, 2013). Angka kematian yang tinggi menurut Wiknjosastro (2006) 

dikarenakan oleh dua hal pokok yaitu, masih kurangnya pengetahuan mengenai 

sebab akibat dan penanggulangan komplikasi yang sering terjadi pada kehamilan, 

persalinan, nifas, serta kurang meratanya pelayanan kebidanan yang baik untuk 

semua ibu hamil, salah satunya yaitu pelayanan Antenatal Care (ANC). 

Menurut WHO (2006), ANC merupakan suatu program yang terencana 

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

memperoleh suatu proses kehamilan serta persalinan yang aman dan memuaskan. 

Tujuan ANC adalah untuk menjaga agar ibu sehat selama masa kehamilan, 

persalinan, dan nifas serta mengusahakan bayi yang dilahirkan sehat, memantau 

kemungkinan adanya risiko-risiko kehamilan, dan merencanakan penatalaksanaan 

secara optimal terhadap kehamilan risiko tinggi serta menurunkan morbiditas dan 

mortalitas ibu dan perinatal (Prawirohardjo, 2006). 

Menurut Bappenas (2010), pelayanan ANC penting dilakukan untuk 

memastikan kesehatan ibu selama kehamilan dan menjamin ibu hamil untuk 
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melakukan persalinan di fasilitas kesehatan, para ibu hamil yang tidak 

mendapatkan pelayanan antenatal cenderung bersalin di rumah (86,7 %) 

dibandingkan dengan ibu yang melakukan empat kali kunjungan pelayanan 

antenatal atau lebih (45,2%). 

Keputusan menteri kesehatan RI nomor 1457/Menkes/SK/2009 tentang 

standart pelayanan kesehatan minimal di bidang kesehatan di kabupaten atau kota 

khususnya pelayanan kesehatan ibu dan anak dengan target tahun 2015 : berupa 

cakupan kunjungan ibu hamil K1 dan K4. K1 yaitu kunjungan ibu hamil yang 

pertama pada masa kehamilan. Cakupan K1 dibawah 70% (dibandingkan jumlah 

sasaran ibu hamil dalam kurun waktu satu tahun) menunjukkan keterjangkauan 

pelayanan antenatal yang rendah. Rendahnya K1 menunjukkan bahwa akses 

petugas kepada ibu masih perlu dtingkatkan. Sedangkan K4 yaitu kontak minimal 

empat kali selama masa kehamilan untuk mendapatkan pelayanan antenatal, yang 

terdiri atas minimal satu kali kontak pada trimester pertama. Satu kali pada 

trimester kedua, dan dua kali pada trimester ketiga. Cakupan K4 dibawah 60% 

(dibandingkan jumlah sasaran ibu hamil dalam kurun waktu satu tahun) 

menunjukkan kualitas pelayanan antenatal yang belum memadai. Rendahnya K4 

menunjukkan rendahnya kesempatan untuk menjaring dan menangani risiko 

kehamilan. 

Berdasarkan data dalam buku Profil Puskesmas Kota Malang tahun 2014, 

Puskesmas Dinoyo kota Malang termasuk tiga Puskesmas dengan cakupan ANC 

terendah di Kota Malang. Cakupan ANC terendah di kota Malang yang pertama 

adalah di Puskesmas Dinoyo kota Malang dengan jumlah ibu hamil pada tahun 

2014 sebanyak 1087 ibu hamil dengan cakupan K1 83,07 % dan cakupan K4 85,8 
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%. Sedangkan di Puskesmas Pandanwangi kota Malang terdapat 757 ibu hamil 

pada tahun 2014 dengan cakupan K1 87,71% dan K4 88,24 %. Di Puskesmas 

Ciptomulyo kota Malang terdapat 722 ibu hamil pada tahun 2014 dengan cakupan 

K1 92,65 % dan K4 93,07 %. 

Peta Puspita Dewi dan Mujahidatul Musfiroh (2011) telah meneliti bahwa 

terdapat hubungan antara pengetahuan ibu hamil tentang ANC dengan frekuensi 

kunjungan ANC di RS Wikaden Bantul.Sedangkan menurut Mubarak (2007), 

salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan adalah pendidikan terakhir 

seseorang. Di kota Malang sendiri masih sangat jarang dilakukannya penelitian 

mengenai ANC khususnya faktor-faktor yang mempengaruhinya.  

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk 

meneliti lebih lanjut faktor lain yang mempengaruhi frekuensi kunjungan 

Antenatal care, maka peneliti meniliti tentang hubungan antara karakteristik 

Sosial Ekonomi (tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, dan penghasilan keluarga) 

ibu hamil dengan frekuensi kunjungan ANC (Antenatal Care) di Puskesmas 

Dinoyo kota Malang. 

1.2  Rumusan Masalah 

Bagaimana hubungan antara karakteristik sosial ekonomi (tingkat 

pendidikan, jenis pekerjaan, dan tingkat penghasilan keluarga) ibu hamil UK > 36 

minggu dengan frekuensi kunjungan ANC (Antenatal Care) di poli KIA 

Puskesmas Dinoyo Kota Malang? 
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1.3  Tujuan Penelitian 

1.3.1  Tujuan umum 

Mengetahui hubungan antara Karakteristik Sosial Ekonomi (tingkat 

pendidikan, jenis pekerjaan, dan penghasilan keluarga) ibu hamil dengan 

frekuensi kunjungan Antenatal Care (ANC).di puskesmas dinoyo kota Malang. 

1.3.2  Tujuan Khusus 

1. Mengetahui gambaran tingkat pendidikan ibu hamil di poli KIA 

Puskesmas Dinoyo kota Malang.  

2. Mengetahui gambaran tingkat penghasilan ibu hamil di poli KIA 

Puskesmas Dinoyo kota Malang.  

3. Mengetahui gambaran jenis pekerjaan ibu hamil di poli KIA Puskesmas 

Dinoyo kota Malang.  

4. Mengetahui gambaran frekuensi ANC ibu hamil di poli KIA Puskesmas 

Dinoyo kota Malang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Manfaat Akademis 

1. Menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang penelitian kesehatan 

khususnya mengenai ANC di Indonesia. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber penelitian selanjutnya.  

1.4.2 Manfaat Klinis  

1. Memberi masukan kepada petugas kesehatan untuk meningkatkan 

perhatian dalam melakukan pelayanan kesehatan khususnya Antenatal 

Care bagi ibu hamil. 



5 
 

 
 

2. Memberi informasi kepada petugas kesehatan atau tenaga medis tentang 

hubungan tingkat pendidikan, penghasilan keluarga, dan jenis pekerjaan 

dengan frekuensi ibu hamil dalam melakukan Antenatal Care (ANC). 

1.4.3 Manfaat Masyarakat 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan wawasan 

masyarakat khususnya ibu hamil tentang pentingnya ANC dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi frekuensi kunjungan ANC sehingga cakupan ANC dapat terus 

meningkat. 


