
ABSTRAK 

 

Jawa Timur merupakan provinsi penyumbang jumlah kematian ibu 

terbesar ketiga di Indonesia tahun 2013, walaupun AKI  telah di bawah target 

RPJMN 2014 dan target MDG’s 2015. Menurunnya AKI di Jawa Timur karena 

upaya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu salah satunya yakni 

penyelenggaraan AMP (Audit Maternal Perinatal). Penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui hubungan antara AMP kematian ibu tahun 2013 dengan penurunan 

jumlah kematian ibu dan capaian indikator kesehatan ibu tahun 2014 di Jawa 

Timur. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian observasi yang bersifat deskriptif 

dengan pendekatan crosssectional. Subyek penelitan yakni 29 Kabupaten dan 9 

Kota di Provinsi Jawa Timur. Variabel terikat penelitian adalah AMP yang di 

hadiri oleh Dinkes Provinsi Jawa Timur, sedangkan variabel bebas penelitian 

adalah penurunan jumlah kematian ibu dan capaian indikator kesehatan ibu 

meliputi cakupan K1, K4, persalinan oleh tenaga kesehatan, persalinan oleh 

tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, komplikasi kebidanan yang ditangani dan 

pelayanan ibu nifas. 

Hasil pengujian dengan tabulasi silang menunjukkan bahwa AMP 

Kabupaten/Kota yang dihadiri oleh Tim AMP Jawa Timur berhubungan dengan 

capaian cakupan komplikasi kebidanan (100%) dari pada yang tidak dihadiri 

(78,9%). Hasil pengujian yang lain seperti penurunan jumlah kematian ibu, 

cakupan K1, K4, persalinan oleh tenaga kesehatan, persalinan oleh tenaga 

kesehatan di fasilitas kesehatan dan pelayanan ibu nifas tidak menunjukkan 

adanya hubungan karena persentase AMP yang tidak dihadiri oleh Tim AMP 

Jawa Timur lebih tinggi daripada yang dihadiri. 

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah AMP (Audit Maternal Perinatal) 

yang dihadiri oleh Tim AMP Jawa Timur berhubungan dengan capaian cakupan 

komplikasi kebidanan yang ditangani yang merupakan determinan dekat 

penyebab kematian ibu. 
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