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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

  Menurut WHO pada tahun 2012, sebanyak 536.000 perempuan meninggal akibat 

persalinan. Sebanyak 99% kematian ibu akibat masalah persalinan atau kelahiran terjadi di 

negara-negara berkembang. Rasio kematian ibu di negara-negara berkembang merupakan rasio 

tertinggi dengan 450/100.000 kelahiran hidup jika dibandingkan dengan rasio kematian ibu di 

9 negara maju dan 51 negara persemakmuran (WHO dalam Wanda, dkk, 2013). Hal ini 

memiliki arti bahwa satu orang wanita di belahan dunia akan meninggal setiap menitnya. 

Kematian maternal 98% terjadi di negara berkembang dan sebenarnya sebagian besar kematian 

ini dapat dicegah. Angka kematian ibu di negara-negara maju berkisar antara 20 per 100.000 

kelahiran hidup (KH), sedangkan di negara-negara berkembang angka ini hampir 20 kali lebih 

tinggi yaitu berkisar antara 440 per 100.000 KH. Di wilayah Asia Tenggara diperkirakan 

terdapat 240.000 kematian ibu setiap tahunnya, sehingga diperoleh angka kematian ibu sebesar 

210 per 100.000 KH (WHO dalam Rahmawati, dkk, 2012). 

  Fenomena kematian ibu sering dijumpai pada negara-negara berkembang dan negara 

miskin. Hal tersebut terlihat dari angka kematian ibu di Indonesia yang cenderung mengalami 

penurunan. Data Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, 

Kementerian Kesehatan RI April Tahun 2015 menunjukkan bahwa kecenderungan AKI di 

Indonesia menurun dari 390 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1991 menjadi 228 per 

100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 dan 2010 mencapai 214 per 100.000 kelahiran hidup. 

Kemudian pada tahun 2014 turun menjadi 161 per 100.000 kelahiran hidup dan tahun 2015 

target MDG Indonesia diharapkan bisa mencapai 102 per 100.000. kelahiran hidup 
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  Berdasarkan data profil kesehatan Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, capaian Angka 

kematian Ibu di Jawa Timur cenderung meningkat pada tahun 2008-2012, yaitu berkisar antara 

7-11 point dengan data yang bersumber dari Laporan Kematian Ibu (LKI) Kabupaten/Kota. 

Capaian AKI dapat digambarkan sebagai berikut : pada tahun 2008 sebesar 83 per 100.000 

kelahiran hidup (KH); tahun 2009 sebesar 90,7 per 100.000 KH; tahun 2010 sebesar 101,4 per 

100.000 KH; tahun 2011 sebesar 104,3 per 100.000 KH; dan tahun 2012 mencapai 97,43 per 

100.000 KH. Capaian AKI Jawa Timur tahun 2012 keadaannya berada 5 point di bawah target 

MDGs tahun 2015 yakni sebesar 102 per 100.000 KH. Keadaan ini memacu untuk terus 

menelaah penyebab kematian ibu agar target MDGs dapat tercapai 

(http://dinkes.jatimprov.go.id, 2015) 

  McCarthy dan Maine (2004) mengemukakan adanya 3 faktor yang berpengaruh terhadap 

proses terjadinya kematian ibu yakni determinan dekat, determinan jauh, dan determinan 

antara. Proses yang paling dekat terhadap kejadian kematian ibu, disebut sebagai determinan 

dekat. Di Indonesia yang menjadi faktor utama AKI paling tinggi adalah determinan dekat. 

Hasil Survei Kesehatan Rumah Tangga (SKRT) di Indonesia tahun 2014 menunjukkan bahwa 

89,5% kematian ibu di Indonesia terjadi akibat komplikasi kehamilan, persalinan dan masa 

nifas dan 10,5% terjadi karena penyakit yang memperburuk kondisi ibu. Hasil SKRT tahun 

2014 juga menunjukkan bahwa proporsi kematian ibu tertinggi terjadi pada ibu yang berusia 

lebih dari 34 tahun dan melahirkan lebih dari tiga kali (18,4%). Kasus kematian ibu terutama 

terjadi akibat perdarahan yakni sebesar 28% kemudian eklamsia 25%, infeksi 11%, komplikasi 

puerpureum 8%, partus lama dan abortus masing-masing menyumbang 5% dan emboli obstetri 

menyumbang 3% sedangkan 11% lainnya disebabkan oleh faktor lain. 

(http://www.depkes.go.id/2015). Angka kematian ibu di Kota Malang juga meningkat antara 

tahun 2008-2013. Hal tersebut terlihat dari data dinas kesehatan Kota Malang yang diambil 

pada tahun 2013 menunjukkan bahwa jumlah kematian ibu fluktuatif namun cenderung 

meningkat. Tahun 2008 angka kematian ibu di Kota Malang sebesar 28,35 per 100.000 KH, 
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tahun 2009 sebesar 120,45 per 100.000 KH, tahun 2010 sebesar 79,82 per 100.000 KH, tahun 

2011 sebesar 90,43 per 100.000 KH, tahun 2012 sebesar 138,75 per 100.000 KH, tahun 2013 

sebesar 149,78 per 100.000 KH. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan 

penelitian yang berjudul “Faktor Penyebab Kematian Ibu Di Kota Malang Tahun 2010-

2014”. 

 

1.2 Rumusan Masalah   

  Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah: Apa faktor penyebab kematian ibu di Kota Malang pada tahun 2010-2014? 

 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Tujuan Umum  

  Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian adalah mengetahui faktor 

penyebab kematian ibu di Kota Malang  pada tahun 2010-2014. 

 

1.3.2 Tujuan Khusus  

1. Mengetahui faktor determinan dekat yang menyebabkan terjadinya kematian ibu. 

2. Mengetahui faktor determinan antara yang menyebabkan terjadinya kematian ibu. 

3. Mengetahui faktor determinan jauh yang menyebabkan terjadinya kematian ibu. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

1. Memberikan informasi mengenai faktor penyebab yang mempengaruhi kematian ibu, 

khususnya di Kota Malang. 

2. Memberikan informasi tentang faktor penyebab kematian ibu sehingga dapat dijadikan 

referensi bagi kegiatan penelitian sejenis di masa yang akan datang. 
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3. Memberikan informasi tentang faktor penyebab kematian ibu sehingga dapat dijadikan 

referensi bagi perumusan kebijakan, khususnya bagi upaya penurunan angka kematian ibu 

dan peningkatan program Kesehatan Ibu dan Anak di Kota Malang. 


