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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kehamilan dan persalinan adalah peristiwa alami yang dialami oleh 

sebagian besar wanita di dunia. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan 

untuk terjadi sebuah penyulit atau komplikasi pada saat hamil, bersalin dan nifas 

sehingga perlu adanya penanganan yang lebih lanjut. Komplikasi kehamilan dan 

persalinan adalah penghambat yang terjadi selama kehamilan dan persalinan yang 

dapat mengganggu bahkan mengancam kesehatan janin atau ibunya serta akan 

berdampak pada terjadinya abortus, kelahiran prematur (Armagustini, 2010).  

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya kematian wanita pada 

saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama 

dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau 

pengelolaannya, dan bukan karena sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup. 

Menurut International Statistical Classification of Disease, Injuries, and Causes 

of Death, Edition X (ICD-X), kematian ibu adalah kematian seorang wanita yang 

terjadi selama kehamilan sampai dengan 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, 

tanpa memperhatikan lama dan tempat terjadinya kehamilan, yang disebabkan 

atau dipicu oleh kehamilannya atau penanganan kehamilannya, tetapi bukan 

karena kecelakaan (Depkes RI, 2008).  

Kematian maternal diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu: (1) 

Direct obstetric deaths, yaitu kematian ibu yang disebabkan langsung oleh 

komplikasi obstetri pada saat hamil, bersalin dan nifas, atau kematian yang 
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disebabkan oleh suatu tindakan, atau sebab lain yang terjadi akibat tindakan-

tindakan tersebut terutama yang dilakukan selama hamil, bersalin atau nifas, dan 

(2) Indirect obstetric deaths, yaitu kematian ibu yang disebabkan oleh suatu 

penyakit yang bukan merupakan komplikasi obstetri, yang berkembang atau 

bertambah berat akibat kehamilan atau persalinan. Di negara berkembang sekitar 

95% kematian ibu termasuk dalam kelompok direct obstetric deaths (Depkes RI, 

2008). 

Pada tahun 2010, prevalensi dunia menyatakan bahwa sebanyak 

536.000 wanita meninggal karena melahirkan. Sebagian besar kematian ibu (99%) 

terjadi di negara-negara berkembang. Perbandingan kematian ibu di negara 

berkembang lebih tinggi dibandingkan dengan kematian ibu di 9 negara maju dan 

51 negara persemakmuran dengan 450 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 

2010 total angka kematian ibu akibat komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas 

sebesar 81%. Bahkan kematian tersebut banyak disebabkan perdarahan, infeksi 

dan pre eklamsia (WHO, 2011). 

Selama tahun 2011 tercatat 627 ibu yang meninggal akibat perdarahan 

dan pre eklamsia di Jawa Timur. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Timur, kematian ibu pada tahun 2011 adalah 104,3 per 100.000 kelahiran hidup. 

Jumlah ini ternyata meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2010 sebesar 

101,4 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan pada tahun 2009 

sebanyak 90,7 kematian dan pada tahun 2008 sebanyak 83,2 kematian per 

100.000 kelahiran hidup (Bappeda Jatim, 2012). 
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Di Kabupaten Probolinggo, angka kematian ibu pada tahun 2011 

mencapai 15 kasus dan pada tahun 2012 hingga Bulan Oktober mencapai 12 kasus 

yang mencakup ibu hamil, melahirkan dan nifas. Angka kematian ibu pada tahun 

2012 ini mencapai 76 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan tahun 2011 

mencapai 80,59 per 100.000 kelahiran hidup (Bappeda Jatim, 2012). Studi lain 

menyebutkan bahwa di Kabupaten Probolinggo, prevalensi anemia pada wanita 

usia subur sebesar 70% dan kejadian BBLR sebesar 3-6% serta prevalensi anemia 

pada calon pengantin wanita sebesar 48,5% . Selain itu, proporsi dari perempuan 

(usia di bawah 16 tahun) yang  melakukan pernikahan dini lebih dari 10% padahal 

risiko untuk mengalami komplikasi kehamilan semakin meningkat pada wanita 

yang menikah di usia dini (Sumarmi et al., 2008a).  

Frekuensi komplikasi pada kehamilan dan persalinan juga meningkat 

pada ibu hamil yang mengalami anemia. Anemia adalah keadaan dimana kadar 

hemoglobin dalam darah lebih rendah dari nilai normal untuk kelompok orang 

menurut umur dan jenis kelamin (Adriani & Wirjatmadi, 2012). Kurang asupan 

zat besi pada perempuan khususnya ibu hamil dapat menyebabkan anemia yang 

akan menambah risiko perdarahan dan melahirkan bayi dengan berat lahir rendah. 

Prevalensi anemia pada ibu hamil sekitar 40,1% (SKRT 2001 dalam Direktur 

Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, 2010).  

Ibu hamil biasanya mengalami penurunan besi dalam tubuhnya 

sehingga pasokan zat besi untuk janin menjadi lebih sedikit. Risiko morbiditas 

dan mortalitas baik pada ibu maupun bayi pada ibu hamil yang menderita anemia 

cenderung meningkat dan bermakna (Adriani & Wirjatmadi, 2012). Komplikasi 
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yang bisa terjadi pada ibu hamil dengan anemia yaitu perdarahan bahkan kematian 

(Masthalina, 2010). 

Anemia pada kehamilan terjadi karena defisiensi besi dan perdarahan 

akut dan tidak menutup kemungkinan disebabkan karena dua faktor tersebut 

terjadi bersamaan. Selama hamil, ibu membutuhkan 800 mg besi, 300 mg untuk 

janin dan 500 mg untuk pertambahan eritrosit ibu sehingga per hari ibu 

membutuhkan tambahan sekitar 2-3 mg (Saifuddin, 2002). Volume plasma darah 

ibu mengalami peningkatan kurang lebih 50% yang menyebabkan konsentrasi 

eritrosit mengalami penurunan. Keadaan ini menyebabkan penurunan kadar 

hemoglobin sampai <11g%. Untuk menormalkan kembali konsentrasi 

hemoglobin, volume darah juga harus meningkat sehingga jumlah zat besi yang 

dibutuhkan untuk memproduksi eritrosit bertambah (Fauzi, 2005).  

Selama kehamilan, janin menggun$akan eritrosit ibu untuk proses 

pertumbuhan dan perkembangan terutama pada tiga bulan terakhir kehamilan. 

Apabila cadangan zat besi dalam sumsum tulang yang dimiliki ibu sebelum hamil 

sudah cukup banyak, maka selama kehamilan cadangan tersebut dapat digunakan 

oleh janinnya (Winknjosastro, 2002).  

Namun, kurangnya cadangan zat besi sebelum kehamilan juga dapat 

terjadi. Hal ini menyebabkan sel-sel eritrosit yang terbentuk hanya sedikit 

dibandingkan dengan pertambahan volume plasma darah. Dengan demikian, 

kadar hemoglobin tidak dapat mencapai normal karena terjadi pengenceran dan 

mengakibatkan anemia. Kondisi ini biasanya terjadi pada 10 minggu pertama 
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kehamilan dan mencapai puncaknya ketika kehamilan berusia 32-36 minggu 

(Winknjosastro, 2002). 

Komplikasi obstetri sebenarnya dapat dicegah, minimal dapat 

diperingan walaupun 15%-20% kehamilan normal dapat berubah menjadi 

komplikasi pada saat persalinan. Salah satu cara yang efektif adalah deteksi dini 

risiko tinggi kehamilan dengan cara pemeriksaan yang teratur ke petugas 

kesehatan dan mendapat pelayanan yang adekuat (Supriyono, 2012). Hal ini 

dilakukan untuk mencapai sasaran Millenium Development Goals (MDGs) yaitu 

Angka Kematian Ibu (AKI) sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup dan Angka 

Kematian Bayi (AKB) menjadi 23 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 

(Depkes RI, 2008).  

Oleh sebab itu, pemeriksaan kehamilan menjadi salah satu yang 

penting karena pada umumnya kehamilan yang pada awalnya berjalan normal 

cenderung berkembang menjadi sebuah komplikasi yang berisiko seiring dengan 

bertambahnya usia kehamilan. Pelayanan ANC yang berkualitas meliputi 

pemeriksaan perut untuk mengukur tinggi fundus uteri, penimbangan berat badan, 

pengukuran LILA, pengukuran tekanan darah, penghitungan denyut jantung janin, 

menentukan persentase janin, pemberian tablet zat besi sebanyak 90 tablet, 

imunisasi TT (Tetanus toxoid), pemeriksaan laboratorium baik rutin maupun 

khusus dan tata laksana kasus (Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, 

2010).  

Selain itu tenaga kesehatan juga dapat memberikan pelayanan 

sekaligus konseling kesehatan yang di dalamnya termasuk gizi agar kehamilan 
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berlangsung sehat; melakukan deteksi dini masalah, penyakit dan 

penyulit/komplikasi kehamilan; menyiapkan persalinan yang bersih dan aman; 

merencanakan antisipasi dan persiapan dini untuk melakukan rujukan jika terjadi 

penyulit/komplikasi; melakukan penatalaksanaan kasus serta rujukan cepat dan 

tepat waktu bila diperlukan (Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, 2010).   

Ibu hamil yang tidak melakukan Antenatal Care (ANC) ditakutkan 

menjadi rentan mengalami gangguan kehamilan seperti anemia karena salah satu 

kegiatan dalam ANC adalah pemberian tablet tambah darah sebanyak 90 tablet 

yang dapat mencegah anemia dalam kehamilan. Pemberian tablet tambah darah 

ini terbukti meningkatkan cadangan zat besi dan mengurangi anemia yang pada 

gilirannya diduga akan mengurangi risiko kematian dari komplikasi kehamilan, 

seperti perdarahan (Supriyono, 2012).  

Selain faktor kepatuhan, indikator yang digunakan untuk 

menggambarkan akses ibu hamil terhadap pelayanan antenatal adalah cakupan K1 

dan K4 dengan tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi sesuai standar. 

Secara nasional angka cakupan pelayanan antenatal saat ini sudah tinggi dengan 

cakupan K1 mencapai 94,24% dan cakupan K4 mencapai 84,36%. Meskipun 

demikian, masih terdapat kesenjangan baik antar provinsi maupun antar 

kabupaten/kota yang variasinya cukup besar. Selain adanya kesenjangan, juga 

ditemukan ibu hamil yang tidak menerima pelayanan yang  seharusnya diberikan 

pada saat kontak dengan tenaga kesehatan (missed opportunity) (Kementerian 

Kesehatan, 2009).  
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K1 atau kunjungan pertama adalah pertemuan pertama ibu hamil 

dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, untuk mendapatkan 

pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. Kontak pertama harus 

dilakukan sedini mungkin pada trimester pertama, sebaiknya sebelum minggu ke 

8. K4 atau kunjungan ke-4 adalah ibu hamil dengan kontak 4 kali atau lebih 

dengan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi, untuk mendapatkan 

pelayanan terpadu dan komprehensif sesuai standar. K4 dilakukan sebagai 

berikut: sekali pada trimester I (kehamilan hingga 12 minggu) dan trimester ke-2 

(>12 - 24 minggu); minimal 2 kali kontak pada trimester ke-3 dilakukan setelah 

minggu ke 24 sampai dengan minggu ke 36. ANC bisa dilakukan lebih dari 4 kali 

sesuai kebutuhan dan jika ada keluhan, penyakit atau gangguan kehamilan 

(Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, 2010). 

Pusat pelayanan kesehatan pemerintah seperti puskesmas 

menyediakan suplemen yang mengandung elemen besi dan asam folat secara 

gratis (Kementrian Kesehatan, 2009). Berdasarkan berbagai studi, tablet besi folat 

terbukti dapat meningkatkan kadar hemoglobin pada ibu hamil. Pemberian asam 

folat dan besi dapat meningkatkan kadar hemoglobin kelompok perlakuan sebesar 

0,89 g/dl lebih tinggi daripada kelompok yang mendapatkan multi mikronutrien 

(Masthalina, 2010). 

Zat gizi mikro yang dibutuhkan oleh ibu selama kehamilan tidak 

hanya cukup dengan dipenuhinya zat besi saja. Bahkan, rendahnya kadar 

hemoglobin pada ibu hamil yang menderita anemia tidak hanya disebabkan 

karena defisiensi zat besi dan folat saja. Dengan demikian, tersedianya tablet 
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multi mikronutrien (MMN) menjadi sebuah solusi untuk melengkapi kebutuhan 

zat gizi terutama zat gizi mikro yang dibutuhkan oleh ibu hamil. Tablet MMN 

mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil yaitu retinol, vitamin E, 

vitamin D, vitamin B1, vitamin B2, Niasin, vitamin B6, vitamin B12, asam folat, 

vitamin C, zat besi, zink, tembaga, selenium dan yodium. Zat gizi mikro yang 

dibutuhkan oleh ibu yang sedang hamil berguna untuk pertumbuhan dan 

perkembangan janin, pertambahan besarnya organ kandungan, perubahan 

komposisi dan yang terpenting adalah untuk metabolisme tubuh ibu itu sendiri 

(Adriani & Wirjatmadi, 2012).  

Berdasarkan komposisi tersebut, tablet MMN dinilai dapat 

meningkatkan penyerapan zat besi untuk meningkatkan kadar hemoglobin. Hal ini 

sesuai dengan Patimah et al. (2013) yang menyatakan bahwa ibu hamil yang 

mengkonsumsi MMN, kadar hemoglobin meningkat 0,91% g/dl sedangkan yang 

mengkonsumsi besi folat meningkat 0,54% g/dl selama 12 minggu. Laporan 

penelitian Sumarrmi (2014) menyebutkan bahwa di Kabupaten Probolinggo, tidak 

ada perbedaan status anemia antara kelompok ibu hamil yang yang diberi besi 

folat dengan kelompok ibu hamil yang diberi MMN (ρ=0,277). 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk 

menganalisis faktor risiko komplikasi kehamilan ditinjau dari jenis suplemen dan 

Antenatal Care (ANC) yang meliputi frekuensi ANC, waktu dimulainya ANC dan 

kualitas pelayanan yang didapatkan ibu hamil ketika melakukan ANC di 

Kabupaten Probolinggo.  

 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR RISIKO KOMPLIKASI KEHAMILAN....IMACULATA TINNEKE TANDIONO



9 
 

1.2 Identifikasi Penyebab Masalah 

Selama tahun 2011 tercatat 627 ibu yang meninggal akibat perdarahan 

dan pre eklamsia di Jawa Timur. Di Kabupaten Probolinggo, angka kematian ibu 

pada tahun 2011 mencapai 15 kasus dan pada tahun 2012 hingga Bulan Oktober 

mencapai 12 kasus yang mencakup ibu hamil, melahirkan dan nifas. Pada tahun 

2013 total angka kematian ibu sebesar 65,93%. Penyebab langsung dari kematian 

tersebut yaitu pre eklamsi (50%), infeksi (25%) dan perdarahan (16,67%).  

Frekuensi komplikasi pada kehamilan dan persalinan juga meningkat 

pada ibu hamil yang mengalami anemia dan hipertensi. Pada tahun 2013, kasus 

komplikasi kehamilan yang terjadi di Kabupaten Probolinggo yaitu anemia 

kehamilan, hipertensi, ketuban pecah dini, perdarahan prevagina, oedema nyata, 

eklamsia, sungsang pada primigravida dan infeksi.  

Pemeriksaan kehamilan menjadi salah satu kegiatan yang penting 

untuk dilakukan karena pada umumnya kehamilan yang pada awalnya berjalan 

normal cenderung berkembang menjadi sebuah komplikasi yang berisiko seiring 

dengan bertambahnya usia kehamilan. Ibu hamil yang tidak melakukan Antenatal 

Care (ANC) ditakutkan menjadi rentan mengalami gangguan kehamilan seperti 

anemia dan pre eklamsia. Ditambah dengan tidak adekuatnya pelaksanaan ANC 

yang ditinjau dari frekuensi, waktu kontak pertama kali dan kualitas ANC yang 

diberikan oleh tenaga kesehatan.  

Pemberian suplemen besi folat selama kehamilan terbukti 

meningkatkan cadangan zat besi folat dan mengurangi risiko anemia yang pada 

gilirannya diduga akan mengurangi risiko kematian dari komplikasi kehamilan, 

seperti perdarahan. 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS FAKTOR RISIKO KOMPLIKASI KEHAMILAN....IMACULATA TINNEKE TANDIONO



10 
 

Zat gizi mikro yang dibutuhkan oleh ibu selama kehamilan tidak 

hanya cukup dengan dipenuhinya zat besi dan folat saja. Tablet MMN 

mengandung zat-zat gizi mikro yang dibutuhkan oleh ibu hamil yaitu retinol, 

vitamin E, vitamin D, vitamin B1, vitamin B2, Niasin, vitamin B6, vitamin B12, 

asam folat, vitamin C, zat besi, zink, tembaga, selenium dan yodium. Berdasarkan 

komposisi tersebut, tablet MMN dinilai dapat meningkatkan penyerapan zat besi 

untuk meningkatkan kadar hemoglobin pada ibu hamil sehingga risiko komplikasi 

kehamilan dapat diminimalisir. 

Hal ini mendorong peneliti untuk menganalisis faktor risiko 

komplikasi kehamilan ditinjau dari jenis suplemen dan Antenatal Care (ANC) 

yang meliputi frekuensi ANC, waktu dimulainya ANC dan kualitas pelayanan 

yang didapatkan ketika ANC.  

 

1.3  Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah jenis suplemen dan ANC 

menjadi faktor risiko komplikasi kehamilan di Kabupaten Probolinggo?”. 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor risiko komplikasi 

kehamilan ditinjau dari jenis suplemen dan ANC di Kabupaten Probolinggo. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengetahui karakteristik responden meliputi umur pertama 

hamil, pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. 
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2.  Mengidentifikasi jenis komplikasi kehamilan yang dialami oleh 

responden.  

3.  Mengidentifikasi jenis suplemen yang dikonsumsi oleh 

responden.  

4. Mengidentifikasi frekuensi ANC yang dilakukan responden.  

5.  Mengidentifikasi waktu dimulainya pelaksanaan ANC oleh 

responden.  

6. Mengidentifikasi kualitas pelayanan yang didapatkan responden 

ketika melakukan ANC. 

7. Mengetahui hubungan antara jenis suplemen yang dikonsumsi 

responden dengan komplikasi kehamilan. 

8. Mengetahui hubungan antara frekuensi ANC yang dilakukan 

responden dengan komplikasi kehamilan. 

9. Mengetahui hubungan antara waktu dimulainya pelaksanaan 

ANC oleh responden dengan komplikasi kehamilan. 

10. Mengetahui hubungan antara kualitas ANC yang didapatkan 

responden dengan komplikasi kehamilan.  

 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.  Bagi Instansi 

a. Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Probolinggo 

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait 

status kesehatan masyarakat terutama mengenai kejadian komplikasi 

kehamilan pada ibu hamil sehingga selanjutnya dapat ditindaklanjuti 
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sebagai upaya pencegahan dan menentukan langkah-langkah 

penanggulangan kematian ibu akibat komplikasi kehamilan. 

b.  Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bekal ilmu atau 

referensi bacaan yang dapat diberikan dan digunakan mahasiswa baik 

selama kegiatan belajar maupun saat terjun langsung ke masyarakat 

sekaligus sebagai bahan acuan penelitian yang akan datang. 

2.  Bagi Peneliti 

a.    Mendapatkan pengalaman, memperluas wawasan dan 

menerapkan ilmu dalam mengkaji masalah kesehatan khususnya di 

bidang kesehatan masyarakat. 

b. Menambah dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan di 

bidang gizi masyarakat khususnya yang terkait dengan masalah 

komplikasi kehamilan berdasarkan konsumsi tablet besi folat dan 

multi mikronutrien yang terkait dengan status anemia pada kehamilan 

serta kualitas ANC yang diberikan tenaga kesehatan. 

3.  Bagi Masyarakat  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan 

pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya ibu hamil 

untuk meningkatkan kesadarannya agar melakukan Antenatal Care 

dengan teratur sebagai upaya mengurangi morbiditas karena 

komplikasi yang dialami selama kehamilan. 
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