
ABSTRAK 
 

Kesehatan ibu hamil merupakan masalah kesehatan paling menonjol di 
seluruh dunia. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) (2012), 
menyatakan bahwa AKI di Indonesia sebesar 359/100.000 kelahiran hidup. 
(Kemenkes RI, 2014), padahal target AKI di Indonesia pada tahun 2015 adalah 
102 kematian per 100.000 kelahiran hidup.  

Tujuan penelitian adalah untuk menentukan indeks kesehatan ibu hamil 
secara individu dengan ukuran sampel kecil. 

Penelitian  bersifat obeservasional. Data 52 responden ibu hamil di RSUD 
Soewandi, Surabaya, dinilai berdasarkan 34 indikator yang diduga berkontribusi 
dalam membentuk indeks kesehatan ibu hamil. Tiga puluh empat indikator 
kesehatan ibu hamil, dikelompokkan menjadi indikator  riwayat  kesehatan/ 
kebiasaan/ pola ibu hamil, status KB dan ANC, dan pemeriksaan klinis 
laboratorik saat inpartu. Hasil dianalisis dengan  Bayesian CFA. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa indikator frekuensi makan, konsumsi 
protein, konsumsi buah sayur, riwayat SC, interval persalinan, paritas dan riwayat 
hipertensi, konsumsi tablet vitamin/mineral, penyakit selama kehamilan 
mempunyai kontribusi besar terhadap riwayat  kesehatan/ kebiasaan/ pola ibu 
hamil. Variabel sistem pembiayaan pelayanan kesehatan dan ANC selama hamil 
serta frekuensi ANC, memiliki kontribusi besar terhadap status ANC dan KB. 
Variabel kondisi mata, kondisi kardiovaskular, tekanan darah, protein urin, 
frekuensi respirasi, kondisi paru, denyut nadi, pertambahan berat badan, edema, 
temperatur tubuh, dan  kadar Hb menjelang partus berkontribusi terhadap 
pemeriksaan klinis laboratorik saat inpartu. Variabel laten riwayat  kesehatan/ 
kebiasaan/ pola ibu hamil, status ANC dan KB serta pemeriksaan klinis 
laboratorik saat inpartu bernilai signifikan dalam membentuk kesehatan ibu hamil. 

Kesimpulan formula indeks kesehatan ibu hamil di RSUD Dr. Soewandhi 
adalah 0.1086*(Skor Faktor Riwayat  Kesehatan/ Kebiasaan/ Pola Ibu Hamil/9)  + 
0.4731*(Skor Faktor Status ANC dan KB/2)  + 0.4183*(Skor Faktor Pemeriksaan 
Klinis dan Laboratorik saat Inpartu/11). Nilai indeks terdiri atas : kurang dari 
26.26203 (kategori kurang baik),  antara 26.26203 - 70.67839 (kategori cukup 
baik) dan lebih dari 70.67839 (kategori baik). 

 
Kata kunci: Indeks Kesehatan ibu hamil, Bayesian CFA 
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