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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Proses persalinan pada dasarnya merupakan proses alami yang akan 

berlangsung dengan sendirinya, akan tetapi persalinan pada manusia terdiri dari 

beberapa tahap dimana pada setiap tahapan tersebut memungkinkan terjadinya 

penyulit sehingga memiliki risiko morbiditas dan mortalitas bagi ibu dan janin. 

Apabila saat proses persalinan ibu mengalami risiko yang membahayakan bagi 

keselamatan dirinya dan janinnya, maka perlu segera dilakukan persalinan dengan 

tindakan untuk menyelamatkan mereka. 

Persalinan dengan tindakan didefinisikan sebagai prosedur yang diambil 

untuk memfasilitasi kelahiran bayi. Metode dalam persalinan tindakan antara lain 

tindakan estraksi vakum, tindakan forcep, dan sectio caesarea (Cunningham et al 

2006). 

Faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan dibagi menjadi tiga 

kategori yaitu, faktor yang melibatkan janin (passeger), jalan lahir (passage), dan 

kekuatan (power) merupakan kontraktilitas uterus dan upaya ekspulsif ibu 

(American College of Obstetricians and Gynecologysts 1995 dalam Cunningham 

et al 2006). Dalam hal ini kontraksi menjadi faktor yang sangat berpengaruh 

terhadap kemajuan proses persalinan karena pembukaan serviks terjadi karena 

adanya dorongan uterus yang berkontraksi, semakin adekuat kontraksi yang 

terjadi maka kemungkinan pembukaan serviks semakin cepat, sehingga tidak akan 
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terjadi proses persalinan yang lama atau macet (Chamberlain 2012 dalam Sadiyah 

2014) 

Persalinan lama merupakan salah satu penyebab langsung dari kematian 

ibu, berdasarkan data International NGO on Indonesian Development (INFID) 

pada tahun 2013, angka kejadian persalinan lama di Indonesia adalah sebesar 5% 

dari seluruh penyebab kematian ibu. Salah satu penyebab persalinan lama pada 

ibu yaitu anemia. Ibu yang mengalami anemia mengalami perpanjangan kala 1 

karena kurangnya kadar Hb dalam darah yang dapat mengakibatkan oksigen yang 

ditransfer ke tubuh maupun otak berkurang, sehingga aliran oksigen ke uterus 

berkurang, dan kontraksi pun akan kurang maksimal. Jika kontraksi kurang 

maksimal maka pembukaan serviks pun akan lebih lama (Nugroho, 2008 dalam 

Sadiyah, 2014) 

Penelitian di daerah pedesaan di Trenggalek menyimpulkan bahwa ibu 

bersalin yang anemia (kadar Hb<11 gr%) mengalami partus lama dengan risiko 

relatif sebesar 2,52 kali dibandingkan dengan ibu bersalin yang tidak anemia 

(Basuki, 2002).  Hal ini juga sama dengan penelitian Sadiyah (2014) 

menunjukkan bahwa ibu bersalin dengan anemia sedang (kadar Hb 7-9 gr%) 

mempunyai risiko 12,723 kali dan anemia ringan (kadar Hb 9-10 gr%) 

mempunyai risiko 3,926 kali mengalami persalinan kala 1 memanjang 

dibandingkan dengan ibu bersalin dengan kadar Hb normal.  

Laporan USAID’s, Micronutrient and Child Blindness Project, ACCESS 

Program, and Food and Nutrition Technical Assistance (2006) menunjukkan 

bahwa sekitar 50% dari seluruh jenis anemia diperkirakan akibat dari defisiensi 
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besi (Fatimah dkk, 2011). Selain itu, defisiensi beberapa nutrient seperti asam 

folat, vitamin B12, vitamin C, dan vitamin A dapat menyebabkan anemia 

(Goonewardene, 2011), sehingga salah satu upaya untuk meningkatkan kadar 

hemoglobin ibu dapat dilakukan dengan pemberian suplementasi Fe, asam folat 

dan multimikronutrien. Efektifitas pemberian suplemen besi dan multivitamin 

terhadap peningkatan kadar hemoglobin diketahui melalui salah satu penelitian 

Ekayanti tahun 2005 yaitu menunjukkan adanya peningkatan kadar hemoglobin 

secara signifikan pada kelompok yang diberi suplemen besi asam folat dengan 

presentase keberhasilan sebesar 50% dibandingkan pada kelompok sulplementasi 

zat besi kombinasi vitamin A sebesar 77,40% dan paling tinggi yaitu pada 

kelompok yang diberi suplementasi zat besi kombinasi vitamin A, seng dan 

tembaga yaitu sebesar 96,7%. 

Beberapa penelitian juga menunjukkan adanya pengaruh asupan nutrisi 

terhadap perubahan hormon, antara lain kekurangan zat besi dapat meningkatkan 

konsentrasi hormon norepinephrine (Dallman, 1986 dalam Allen 2001). 

Norepinephrine adalah rangsangan kuat untuk melepaskan CRH (Calogero 1988 

dalam Allen 2001). Selain itu fungsi zat besi untuk vasodilatasi dengan produksi 

NO (Grober, 2012). Vitamin C berpengaruh terhadap amidasi hormon CRH 

(Grober, 2012). Penelitian lain menunjukkan bahwa perlakuan dengan pemberian 

zinc konsentrasi sedang dan zinc konsentrasi tinggi mempunyai signifikansi level 

yang lebih tinggi terhadap peningkatan plasma somatomedin-C (IGF) (Cossack, 

1986) dan adanya pengaruh positif antara hormon IGF dengan usia kehamilan 

(Pirazzoli, 1997). 
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Selain dengan perbaikan nutrisi, kualitas kehamilan dan persalinan dapat 

ditunjang dengan perawatan kehamilan atau ANC. ANC mempunyai fungsi untuk 

mendeteksi dini dan persiapan persalinan dengan informasi yang diberikan 

sehingga dapat memantau kesehatan ibu maupun janin. Di sisi lain, ANC dapat 

mempermudah dalam mengakses sistem kesehatan yang sudah ada, seperti 

melakukan rujukan fasilitas kesehatan (Kemenkes RI, 2010) 

1.2 Identifikasi Masalah 

Jumlah kematian ibu di Kabupaten Probolinggo sebanyak 63 dari total 

60.718 kelahiran hidup sehingga diperoleh angka kematian ibu per 100.000 

kelahiran hidup sebanyak 105,9 kematian. Sedangkan total kejadian komplikasi 

saat persalinan di Kabupaten Probolinggo sebanyak 2.861 kejadian. Angka 

tersebut terdiri dari 743 mengalami perdarahan pasca persalinan, sebanyak 1.978 

mengalami partus lama, dan sebanyak 140 ibu mengalami infeksi. Penyebab 

kematian ibu antara lain perdarahan ante partum sebesar 19,1 % , perdarahan post 

partum sebesar 36,6 %, preeklamsi sebesar 12,7%, infeksi sebesar 6,3% , partus 

lama sebesar 6,3%, dan penyakit ibu sebesar 9,5 % (Rochjati, 2007). 

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Probolinggo 2007 permasalahan yang 

dihadapi yaitu tingginya prevalensi anemia sebesar 70% pada wanita usia aktif. Di 

empat wilayah di Probolinggo menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada 

wanita yang baru menikah sebesar 48,5%. Selain itu proporsi wanita yang 

menikah pada usia sangat muda (> 10% pengantin baru dibawah 16 tahun) masih 

tergolong tinggi. Wanita yang menikah sangat muda memiliki resiko untuk 

mengalami komplikasi kehamilan (Sumarmi, 2014). 
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Salah satu kebijakan pemerintah dalam hal penanganan gizi untuk 

menangani masalah tersebut yaitu dengan suplementasi zat besi dan asam folat, 

adapun suplemen lainnya yaitu multimikronutrien. Namun suplemen 

mulltimikronutrien masih diberikan pada dua provinsi yang ada di Indonesia yaitu 

NTB dan NTT, sehingga suplemen multimikronutrien masih belum menyeluruh. 

(Sunawang dkk dalam Analisis Kajian Negara Indonesia 2010). Sedangkan 

kebutuhan zat besi, asam folat, dan multimikronutrien ibu hamil meningkat yaitu 

zat besi 27 mg/hari, asam folat 600 µg/hari, vitamin A 750-770 µg/hari, vitamin D 

5 µg/hari, vitamin E 15 mg/hari, vitamin C 85 mg/hari, vitamin B1 1,4 mg/hari, 

vitamin B3 18 mg/hari, vitamin B6 1,9 mg/hari, vitamin B12 2,6 µg/hari, zinc 11-

12 mg/hari, copper 1000 µg/hari, selenium 60 µg/hari, dan iodine 220 µg/hari 

(Grober, 2012)  

Berdasarkan pentingnya suplementasi multimikronutrien, maka peneliti 

ingin menganalisis adakah perbedaan proses persalinan pada ibu hamil yang 

diberi suplemen IFA (Iron and Folic Acid) dengan ibu hamil yang diberi 

suplemen MMN (Multimicronutrient) di Kabupaten Probolinggo. 

1.3 Rumusan Masalah 

Bagaimana perbedaan proses persalinan pada ibu hamil yang diberi IFA 

(Iron and Folic Acid) dengan ibu hamil yang diberi suplemen MMN 

(Multimicronutrient) di Kabupaten Probolinggo? 
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1.4    Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis perbedaan proses persalinan pada ibu hamil yang diberi 

suplemen Iron and Folic Acid dengan Multimicronutrient di Kabupaten 

Probolinggo.  

1.4.2 Tujuan khusus : 

1. Mengidentifikasi karakteristik ibu bersalin (usia, pendidikan, pendapatan, 

pekerjaan) pada ibu hamil yang diberi suplemen IFA dan MMN. 

2. Mengidentifikasi usia kehamilan pada ibu hamil yang diberi suplemen IFA dan 

MMN. 

3. Mengidentifikasi lama persalinan pada ibu hamil yang diberi suplemen IFA dan 

MMN. 

4. Mengidentifikasi jenis persalinan pada ibu hamil yang diberi suplemen IFA dan 

MMN. 

5. Mengidentifikasi frekuensi antenatal care pada ibu hamil yang diberi suplemen 

IFA dan MMN 

6. Mengidentifikasi penolong persalinan pertama pada ibu hamil yang diberi 

suplemen IFA dan MMN. 

7. Mengidentifikasi tempat persalinan pertama pada ibu hamil yang diberi 

suplemen IFA dan MMN. 
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1.4.3 Manfaat Penelitian 

1. Peneliti 

Dapat digunakan untuk menambah informasi dan pengetahuan mengenai 

perbandingan proses persalinan pada ibu hamil yang diberi suplemen IFA (Iron 

and Folic Acid) dan MMN (Multimicronutrient). 

2. Institusi Setempat 

Dapat digunakan sebagai materi edukasi dalam bentuk media promosi di 

bidang kesehatan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat. 

Dengan ditemukannya perbandingan proses persalinan pada ibu hamil yang diberi 

suplemen IFA dan MMN maka dapat sebagai pertimbangan dalam upaya 

perawatan kehamilan dan persiapan persalinan. 

3. Instasi Pendidikan 

Dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi mahasiswa dan dapat 

menjadi sebagai referensi penelitian selanjutnya bagi peneliti lainnya. 
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