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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang dan Identifikasi Masalah 

Kehamilan dan persalinan merupakan  proses alami, namun bukan berarti 

tanpa risiko. Kehamilan merupakan kondisi dimana tubuh harus terjaga dengan 

sangat prima. Kondisi kesehatan, status mental dan gaya hidup dapat 

mengakibatkan komplikasi pada kehamilan yang dapat menyebabkan kematian 

ibu dan janin (Depkes RI, 2000).  

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO, 2002) menjelaskan bahwa kematian 

diberbagai negara memperkirakan angka kematian yang disebabkan oleh 

kehamilan mencapai 500.000 tiap tahunnya (Depkes RI, 2004). Berdasarkan hasil 

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, angka kematian ibu 

mencapai 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Dalam survei yang sama, tahun 2007 

angka kematian ibu hanya 228 per 100 ribu kelahiran hidup. Angka ini 20 – 30 

kali lebih lipat dibanding dengan AKI di Malaysia dan Singapura. [Unpad.ac.id, 

17/05/2014] 

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat 

derajat kesehatan perempuan. Penurunan AKI  merupakan tujuan ke 5 

pembangunan millennium, yaitu meningkatkan kesehatan ibu, dengan target yang 

akan dicapai pada tahun 2015 adalah mengurangi sampai ¾ risiko jumlah 

kematian ibu (Depkes RI, 2001). 
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Tingginya AKI di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa hal yang lebih dikenal 

dengan istilah 4 terlalu dan 3 terlambat, yakni terlalu muda, terlalu tua, terlalu 

sering melahirkan, terlalu banyak, dan terlambat dalam mencapai fasilitas, 

terlambat mendapatkan pertolongan, dan terlambat mengenali tanda bahaya 

kehamilan dan persalinan (Abdullah, 2007). 

Faktor utama penyebab kematian ibu yakni pendarahan, hipertensi saat hamil 

atau preeklamasia dan infeksi (Manuaba, 2007). Pendarahan Pascapersalinan 

(HPP) menempati persentase tertinggi penyebab kematian ibu ( 28%), anemia dan 

kekurangan energi kronis (KEK) pada ibu hamil menjadi penyebab utama 

terjadinya pendarahan dan infeksi yang merupakan faktor kematian utama ibu. Di 

berbagai negara paling sedikit seperempat dari seluruh kematian ibu disebabkan 

oleh pendarahan; proporsinya berkisar antara kurang dari 10% sampai hampir 

60%. (Profil Kesehatan Indonesia, 2007). 

Persentase tertinggi kedua penyebab kematian ibu adalah preeklamsia (24%), 

kejang bisa terjadi pada pasien dengan tekanan darah tinggi (hipertensi) yang 

tidak terkontrol saat kehamilan maupun persalinan. Hipertensi dapat terjadi karena 

kehamilan, dan akan kembali normal bila kehamilan sudah berakhir. Namun ada 

juga yang tidak kembali normal setelah bayi lahir. Kondisi ini akan menjadi lebih 

berat bila hipertensi sudah diderita ibu sebelum hamil. Sedangkan persentase 

tertinggi ketiga penyebab kematian ibu melahirkan adalah infeksi (11%) (Profil 

Kesehatan Indonesia, 2007).  

Penyebab kematian ibu tersebut sebenarnya dapat dicegah dengan 

pemeriksaan kehamilan (ANC) yang memadai dan deteksi dini risiko ibu hamil. 
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Dengan ANC beberapa informasi mengenai kehamilan yang belum diketahui ibu 

dapat tersampaikan dan dengan deteksi dini semua faktor risiko yang dapat 

menyebabkan komplikasi dapat diketahui dan dicegah. Apabila terdapat salah satu 

faktor risiko tinggi ibu hamil dalam kehamilan, dapat dilakukan tindakan 

pencegahan sedini mungkin sehingga risiko kematian dapat dikurangi dengan 

penanganan yang cepat dan tepat. ( Depkes RI, 2009). 

Deteksi dini mengenai faktor risiko komplikasi merupakan suatu kegiatan 

untuk menemukan ibu hamil dengan faktor risiko dan komplikasi kebidanan. 

Setiap kehamilan merupakan suatu yang normal dialami seorang wanita dalam 

proses reproduksinya tetapi adakalanya terjadi suatu komplikasi, untuk itu 

kegiatan deteksi dini perlu dilakukan oleh tenaga kesehatan dan masyarakat 

khususnya ibu hamil sehingga penanganan yang adekuat sedini mungkin dapat 

dilakukan. Hal tersebut merupakan kunci keberhasilan dalam menurunkan AKI 

dan AKB (Depkes RI, 2009). 

Persepsi dan perilaku yang kurang baik dalam perawatan kehamilan dapat 

ditimbulkan karena masalah kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh ibu hamil. 

Pengetahuan mengenai faktor risiko dan tanda bahaya pada masa kehamilan 

sampai persalinan serta tindakan apa yang harus segera dilakukan jika terjadi hal-

hal tersebut merupakan pengetahuan yang sangat penting dimiliki oleh ibu hamil 

(Peirrera, 2002). 

Rendahnya pengetahuan ibu hamil dalam mengenali tanda bahaya kehamilan 

mengakibatkan rendahnya pemanfaatan sistem rujukan (Depkes, 2003). Salah satu 
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alasan penundaan akses kepelayanan kesehatan adalah karena ketidakmampuan 

ibu hamil dalam mengenali kondisi kehamilannya (Nahar, dkk, 2011). 

Faktor risiko yang mempengaruhi kejadian perdarahan pascapersalinan pada 

kehamilan, antara lain  placenta previa, atonia uteri, infeksi penyakit, gizi buruk, 

eklamsia, paritas ibu hamil, anemia kehamilan, jarak persalinan, usia kehamilan, 

umur ibu, riwayat pemeriksaan kehamilan (ANC), dan riwayat persalinan 

terdahulu (Manuaba, 2005). 

Faktor risiko yang mempengaruhi terhadap kejadian preeklamsia, antara lain 

hipertensi, jarak kehamilan, paritas, kehamilan ganda, usia ibu hamil <20tahun 

dan >35 tahun, genetik, obesitas, infeksi, dan status gizi (Manuaba, 2005). 

Faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan ibu dalam melakukan deteksi 

dini perdarahan pascapersalinan dan preeklamsia antara lain faktor karakteristik 

ibu yaitu umur, paritas, pendidikan, pekerjaan dan pengetahuan serta faktor 

pendukung yang terdiri dari keteraturan pemeriksaan ANC, sosial ekonomi, 

keterpaparan informasi dan jenis informasi yang telah didapatkan.  

 

1..2  Kajian Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini bertolak dari masalah masih tingginya AKI 

yang disebabkan oleh komplikasi perdarahan pascapersalinan dan preeklamsia 

pada ibu hamil. Dari data Profil Kesehatan Indonesia tahun 2007 diketahui bahwa 

komplikasi perdarahan pascapersalinan yang terjadi pada ibu hamil sebesar 28% 

dan komplikasi preeklamsia pada ibu hamil sebesar 24%. Deteksi dini mengenai 

faktor risiko komplikasi merupakan suatu kegiatan untuk menemukan ibu hamil 
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dengan faktor risiko dan komplikasi kebidanan, yang dapat dilakukan oleh tenaga 

kesehatan, masyarakat khususnya oleh ibu hamil itu sendiri.  

Dalam penelitian yang dilakukan Sri Sukesih (2012) dengan judul ”Faktor 

Yang Berhubungan Dengan Pengetahuan Ibu Hamil Mengenai Tanda Bahaya 

Dalam Kehamilan Di Puskesmas Tegal Selatan”, pengetahuan ibu hamil 

mengenai tanda bahaya dalam kehamilan masih sangat rendah. Untuk itu 

diperlukan  penelitian mengenai kemampuan ibu hamil dalam melakukan deteksi 

dini komplikasi kehamilan, dalam hal ini peneliti hanya membatasi pada 

komplikasi perdarahan pascapersalinan dan preeklamsia karena perdarahan 

pascapersalinan dan preeklamsia merupakan 2 penyebab tertinggi AKI. 

 

1.3  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Faktor apa yang dapat 

mempengaruhi kemampuan ibu hamil dalam melakukan deteksi dini risiko 

perdarahan pascapersalinan dan preeklamsia?”  

 

1.4   Tujuan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum  

Menganalisis beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan ibu 

hamil dalam melakukan deteksi dini risiko perdarahan pascapersalinan dan 

preeklamsiaa di Puskesmas Sawahan dan Puskesmas Mulyorejo Surabaya. 
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1.4.2 Tujuan Khusus  

1. Menganalisis pengaruh umur ibu hamil terhadap kemampuannya 

mendeteksi dini risiko perdarahan pascapersalinan dan preeklamsia di 

Puskesmas Sawahan dan Puskesmas Mulyorejo. 

2. Menganalisis pengaruh pendidikan ibu hamil terhadap kemampuannya 

mendeteksi dini risiko perdarahan pascapersalinan dan preeklamsia di 

Puskesmas Sawahan dan Puskesmas Mulyorejo. 

3.  Menganalisis pengaruh pekerjaan ibu hamil terhadap kemampuannya  

mendeteksi dini risiko perdarahan pascapersalinan dan preeklamsia di 

Puskesmas Sawahan dan Puskesmas Mulyorejo. 

4. Menganalisis pengaruh paritas ibu hamil terhadap kemampuannya 

mendeteksi dini risiko perdarahan pascapersalinan dan preeklamsia di 

Puskesmas Sawahan dan Puskesmas Mulyorejo. 

5. Menganalisis pengaruh pengetahuan ibu hamil terhadap 

kemampuannya mendeteksi dini risiko perdarahan pascapersalinan dan 

preeklamsia di Puskesmas Sawahan dan Puskesmas Mulyorejo 

6. Menganalisis pengaruh pengalaman tanda bahaya ibu hamil terhadap 

kemampuannya mendeteksi dini risiko perdarahan pascapersalinan dan 

preeklamsia di Puskesmas Sawahan dan Puskesmas Mulyorejo. 

7. Menganalisis pengaruh keteraturan pemeriksaan ANC yang telah 

dilakukan ibu terhadap kemampuannya mendeteksi dini risiko 

perdarahan pascapersalinan dan preeklamsia di Puskesmas Sawahan 

dan Puskesmas Mulyorejo. 
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8. Menganalisis pengaruh sosial ekonomi ibu terhadap kemampuannya 

mendeteksi risiko perdarahan pascapersalinan dan preeklamsia di 

Puskesmas Sawahan dan Puskesmas Mulyorejo. 

9. Menganalisis pengaruh keterpaparan informasi tanda bahaya terhadap 

kemampuannya mendeteksi dini risiko perdarahan pascapersalinan dan 

preeklamsia di Puskesmas Sawahan dan Puskesmas Mulyorejo. 

10. Menganalisis pengaruh jenis informasi tanda bahaya yang telah 

didapat terhadap kemampuannya mendeteksi dini risiko perdarahan 

pascapersalinan dan preeklamsia di Puskesmas Sawahan dan 

Puskesmas Mulyorejo. 

11. Membandingkan hasil analisis Puskesmas Sawahan dengan Puskesmas 

Mulyorejo. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

1.5.1 Teoritis 

1. Memahami dan menerapkan secara langsung pengetahuan yang 

diperoleh di perkuliahan, terutama teori tentang deteksi dini risiko 

komplikasi kehamilan 

2. Mengembangkan dan menerapkan teori obstetrik ginekologi untuk 

mencari solusi terbaik dalam meningkatkan kemampuan ibu dalam 

mendeteksi dini risiko komplikasi kehamilannya. 
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1.5.2 Praktis 

1.5.2.1 Akademisi 

1. Sebagai input kegiatan proses belajar-mengajar terhadap mata kuliah 

yang terkait, khususnya masalah kesehatan ibu dan anak. 

2. Memperkaya inovasi dan pengembangan model kemampuan ibu hamil 

dalam melakukan deteksi dini risiko komplikasi kehamilannya. 

1.5.2.2 Bagi Mahasiswa / Peneliti 

1. Memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam penelitian, serta menjadi 

bahan penerapan ilmu yang telah didapatkan selama kuliah 

2. Mengetahui faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab hingga solusi 

yang tepat untuk menjawab masalah yang terjadi dilokasi penelitian 

terkait dengan judul penelitian. 

1.5.2.3 Bagi Masyarakat 

Mendapatkan informasi yang mendalam terhadap permasalahan 

terkait tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak, serta dapat membantu 

untuk mengatasi hal tersebut. 
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