
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kunjungan ANC (Atenatal Care) adalah kunjungan ibu hamil ke bidan 

atau dokter sedini mungkin semenjak ia merasa dirinya hamil untuk 

mendapatkan pelayanan ANC. Pada setiap kunjungan ANC, petugas 

mengumpulkan dan menganalisis data mengenai kondisi ibu melalui 

anamnesis dan pemeriksaan fisik untuk mendapatkan diagnosis kehamilan 

serta ada tidaknya masalah atau komplikasi (Saifuddin, 2002).  

Tingginya angka kematian ibu pada 2013 mencapai 5.019 jiwa. Angka 

kematian tersebut didominasi pada saat ibu mengalami kehamilan dan 

persalinan. Pemerintah sudah berupaya untuk menurunkan angka kematian 

ibu (AKI) yang mencapai 359 per 100 ribu kelahiran hidup. Namun 

permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan dengan baik dan benar. 

Selain itu angka kematian bayi (AKB) mencapai 32 per 100 ribu kelahiran 

hidup. Jumlah kematian ibu secara nasional setiap tahun terus bertambah, 

sebelumnya pada 2012 berjumlah 4.985 sedangkan pada 2011 mencapai 

5.118 (Rachmaningtyas, 2014). 

Data yang  diperoleh oleh Dinas Kesehatan Jawa Tengah Pada tahun 

2013 menunjukan bahwa ada 174 kasus kematian ibu hamil, sedangkan ada 5 

kematian ibu di Kabupaten Banyumas. Kematian ibu tersebut dikarenakan ibu 

hamil memiliki resiko kehamilan. Resiko kehamilan tersebut diantaranya 
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perdarahan (11,49%),  hipertensi (24,7%), infeksi (2,87%), lain-lain (28,16%) 

dan proses audit (32,76%) (Depkes Jateng, 2013). 

Erlina (2013) mengungkapkan bahwa tingginya angka kematian ibu di 

Indonesia terkait dengan banyak faktor, di antaranya kualitas perilaku ibu 

hamil yang tidak memanfaatkan ANC pada pelayanan kesehatan, sehingga 

kehamilannya berisiko tinggi. Dengan tidak dimanfaatkannya sarana 

pelayanan antenatal dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti: 

ketidakmampuan dalam hal biaya, lokasi pelayanan yang jaraknya terlalu 

jauh atau petugas kesehatan tidak pernah datang secara berkala. Padahal 

pemanfaatan pelayanan ANC sangat diperlukan oleh ibu hamil. Hal ini karena 

ANC memiliki manfaat untuk mendeteksi dini terjadinya risiko tinggi 

terhadap kehamilan dan persalinan serta dapat menurunkan angka kematian 

ibu dan memantau keadaan janin. Salah satu tujuan MDG’s yaitu 

meningkatkan kesehatan ibu dan anak yang dapat dicapai dengan 

memanfaatkan pelayanan ANC bagi ibu hamil (Hasana, 2014). 

Djanah dan Arianti (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa 

pemanfaatan ANC juga berguna untuk mendiagnosis dini dan pengobatan 

upaya dalam menurunkan angka kematian ibu dan janin. Preeklamsia dan 

eklamsia merupakan komplikasi pada kehamilan dan persalinan yang dapat 

meningkatkan angka kematian ibu dan janin. Hasil penelitiannya juga 

menunjukkan bahwa selama 2007–2009 di Boyolali terdapat 118 kasus 

(3,9%) preeklampsia/eklampsia dari total pengiriman (3036 pengiriman), 

penderita eklampsia lebih (83,9%) daripada preeklampsia rendah, sebagian 
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besar dari kelompok umur yang ada di kelompok 20–30 tahun (64,4%), 

memiliki paritas primigravida (69,5%), frekuensi <4 kali kehamilan (76,3%), 

tidak memiliki riwayat hipertensi (83,9%). 

Menurut Hasnaeni (2012) salah satu faktor pendukung yang dapat 

mempengaruhi kepatuhan ibu dalam melaksanakan ANC adalah karena 

adanya kesadaran dari ibu tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan sedini 

mungkin yang di lakukan secara teratur selama kehamilan. Kepatuhan 

mengunjungi pelayanan ANC diharapkan tingkat pengetahuan ibu secara 

tidak langsung dapat bertambah tentang resiko kehamilan. Menurut 

Notoadmojo (2007) bahwa informasi yang diperoleh baik dari pendidikan 

formal maupun non formal dapat memberikan pengaruh jangka pendek 

(immediate impact) sehingga menghasilkan perubahan atau peningkatan 

pengetahuan. 

Namun pada kenyatannya masyarakat masih belum optimal dalam 

memanfaatkan pelayanan ANC. Pemanfaatan pelayanan antenatal oleh 

seorang ibu hamil dapat dilihat dari cakupan pelayanan antenatal, salah 

satunya yaitu cakupan kunjungan antenatal yang kurang dari standar minimal. 

Cakupan pelayanan antenatal dapat dipantau melalui cakupan pelayanan K1 

dan K4. Cakupan K1 adalah cakupan ibu hamil yang mendapatkan pelayanan 

antenatal sesuai standar yang pertama kali pada masa kehamilan dan tidak 

tergantung usia kehamilan (K1), adapun cakupan kunjungan ibu hamil K4 

adalah cakupan ibu hamil yang telah memperoleh pelayanan antenatal sesuai 

dengan standar paling sedikit 4 kali di satu wilayah kerja pada kurun waktu 
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tertentu. Ibu hamil di anjurkan untuk melakukan pengawasan antenatal 

sedikitnya sebanyak 4 kali, yaitu satu kali pada trimester I, satu kali pada 

trimester ke II dan dua kali pada trimester III (DepKes RI, 2009). 

Cakupan kunjungan ibu hamil K-1 tahun 2012 sebesar 98,89% di Jawa 

Tengah. Ada17 kabupaten/kota yang cakupannya sudah mencapai 100% yaitu 

KabupatenCilacap, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Kebumen, Kabupaten 

Wonosobo, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten 

Blora, Kabupaten Demak, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Kendal, 

Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan,  Kabupaten Pemalang, Kabupaten 

Brebes, KotaMagelang, Kota Semarang dan Kota Tegal. Cakupan terendah 

KabupatenGrobogan 92,3%. Cakupan pelayanan lengkap ibu hamil (K4) di 

Jawa Tengah padatahun 2012 sebesar 92,99% menurun bila dibandingkan 

dengan tahun 2011 (93,71%) dan masih dibawah target SPM 2015 (95%) 

(Depkes Jateng, 2013). 

Damayanti (2009) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa  tingkat 

pengetahuan ibu hamil tentang resiko tinggi kehamilan yaitu Derajat 

mengenai semua hal yang diketahui ibu tentang resiko tinggi kehamilan 

meliputi pengertian, macam-macam resiko tinggi, bahaya dan pencegahan 

resiko tinggi kehamilan. Pandangan seseorang tentang kesehatan secara 

umum baik menyangkut pentingnya memelihara kesehatan tubuh, 

pemahaman terhadap makna dan manfaat kesehatan bagi kehidupan secara 

langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kepatuhan 

seseorang terhadap saran atau nasehat dari tenaga kesehatan. Orang yang 
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memiliki persepsi negatif tentang kesehatan memiliki kecenderungan tingkat 

kepatuhannya rendah. Sebaliknya orang yang memiliki persepsi yang positif 

terhadap kesehatan akan cenderung lebih patuh terhadap apa yang disarankan 

oleh tenaga kesehatan, termasuk kepatuhan kunjungan ketempat pelayanan 

kesehatan untuk Antenatal care. 

Berdasaran hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti 

terdapat 7 orang ibu hamil yang ada di Daerah Puskesmas I Kembaran, 

diperoleh data bahwa ada 3 ibu hamil melakukan kunjungan antenatal care 

kurang dari 4 kali menyatakan bahwa mereka kurang mengetahui ketika 

ditanya tentang resiko tinggi kehamilan, 4 ibu hamil yang berkunjung lebih 

dari 4 kali untuk mendapatkan pelayanan antenatal care saat ditanya tentang 

usia yang aman untuk hamil, letak bayi, bayi kembar dan penyakit penyerta 

ibu hamil dapat menjawab dengan baik dan benar. Selain itu, berdasarkan 

data yang diperoleh dari Puskesmas I Kembaran menunjukan bahwa ada 16% 

dari 566 ibu hamil yang memiliki kehamilan beresiko pada tahun 2014. 

Angka tersebut dicerminkan pada kejadian kehamilan beresiko berdasarkan 

umur yang masih dibawah umur 20 tahun dan diatas 35 tahun, letak janin dan 

riwayat penyakit penyerta seperti diabetes dan anemia. 

Berdasarkan uraian diatas maka telah dilakukan penelitian tentang 

“Hubungan Kunjungan Antenatal Care Dengan Pengetahuan Ibu Tentang 

Resiko Tinggi Kehamilan di Puskesmas I Kembaran Kabupaten Banyumas”. 
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B. Rumusan Masalah 

Pemeriksaan ANC merupakan pemeriksaan kehamilan untuk 

mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil. Sehingga mampu 

menghadapi persalinan, kala nifas, persiapan pemberiaan ASI dan 

kembalinya kesehatan reproduksi secara wajar. Namun pada kenyataannya 

ibu hamil belum optimal dalam pemanfaatan pelayanan ANC yang ada di 

Puskesmas. Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti merumuskan 

rumusan masalah yaitu “Bagaimanakah hubungan kunjungan antenatal care 

dengan pengetahuan ibu tentang resiko tinggi kehamilan di Puskesmas I 

Kembaran Kabupaten Banyumas”. 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Diketahuinya hubungan kunjungan antenatal care dengan pengetahuan ibu 

tentang resiko tinggi kehamilan di Puskesmas I Kembaran Kabupaten 

Banyumas. 

2. Tujuan Khusus 

a. Diketahui karakteristik responden (umur dan pendidikan). 

b. Diketahui kunjungan antenatal care di Puskesmas I Kembaran 

Kabupaten Banyumas. 

c. Diketahui pengetahuan ibu tentang resiko tinggi kehamilan di 

Puskesmas I Kembaran Kabupaten Banyumas. 
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d. Diketahui hubungan kunjungan antenatal care dengan pengetahuan 

ibu tentang resiko tinggi kehamilan di Puskesmas I Kembaran 

Kabupaten Banyumas. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Responden 

Memberikan informasi dan ilmu tambahan bagi ibu tekait dengan 

hubungan kunjungan antenatal care dengan pengetahuan ibu tentang 

resiko tinggi kehamilan. 

2. Bagi Ilmu Keperawatan 

Memberikan ilmu dan informasi tambahan bagi ilmu keperawatan dalam 

memberikan materi perkuliahan terkait dengan hubungan kunjungan 

antenatal care dengan pengetahuan ibu tentang resiko tinggi kehamilan. 

3. Bagi Puskesmas I Kembaran Kabupaten Banyumas 

Sebagai masukan bagi para tenaga kesehatan Puskesmas I Kembaran 

dalam upaya peningkatan pemanfaatan pelayanan ANC pada ibu hamil 

sehingga diharapkan tingkat pengetahuan ibu hamil dapat meningkat. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Memberikan informasi dan literatur tambahan bagi peneliti yang ingin 

melakukan penelitian dengan tema yang sama penelitian ini. 

E. Penelitian Terkait 

1. Hasana (2014) 

Judul penelitian tentang “faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan 

antenatal care di puskesmas antara Kota Makassar”. Penelitian ini 
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bertujuan untuk mengetahui hubungan antara faktor pengetahuan, sikap, 

media informasi, dukungan suami/keluarga dan dukungan petugas 

kesehatan dengan pemanfaatan pelayanan ANC di Puskesmas Antara 

Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian observasional 

dengan menggunakan desain cross sectional study. Jumlah populasi 

adalah 698 ibu hamil dan sampel sebanyak 88 ibu hamil yang diambil 

dengan teknik purposive sampling. Analisis data yang dilakukan adalah 

univariat dan bivariat dengan uji chi square dan uji phi. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

yaitu variabel bebas (Penetahuan, sikap, media informasi, dukungan 

suami dan dukungan petugas kesehatan) dan variebel terikat (pemanfaatan 

pelayanan ANC), Jenis penelitian observasional dan uji analisis 

menggunakan uji phi, sedangkan persamaannya yaitu menggunakan 

pendekatan cross sectional, pengambilan sampel dengan purposive 

sampling dan uji chi square. 

2. Erlina (2014) 

Judul peneltian tentang “faktor-faktor yang mempengaruhi ibu hamil 

terhadap kunjungan pemeriksaan kehamilan di Puskesmas Rawat Inap 

Panjang Bandar Lampung”. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kunjungan 

pemeriksaan ibu hamil di Puskesmas Rawat Inap Panjang Bandar 

Lampung. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 

pendekatan cross sectional. Sampel penelitian adalah seluruh ibu hamil 
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yang berkunjung di Puskesmas Rawat Inap Panjang Bandar Lampung 

yang berjumlah 188 orang dengan cara Accidental Sampling. Analisis 

data menggunakan chi  square dan uji spearman. 

Perbedaan penelitian ini yaitu variabel bebas (keterjangkauan, sikap 

tenaga kesehatan, sikap ibu dan pengetahuan) dan variabel terikat 

(Kunjungan ANC), Uji spearman dan pengambilan sampel Accidental 

Sampling sedangkan persamaannya adalah sama menggunakan uji chi 

square dan sampel menggunakan ibu hamil. 

3. Sambaka, Madianung dan Tamaka (2013) 

Judul penelitian tentang hubungan pengetahuan ibu hamil dengan 

keteraturan pemeriksaan antenatal care di Puskesmas Bahu Kecamatan 

Malalayang Kota Manado. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan pengetahuan ibu hamil dengan keteraturan pemeriksaan 

antenatal care di Puskesmas Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado. 

Penelitian ini dilaksanakan dengan metode cross sectional, pemilihan 

sampel dengan total sampling. Sampel 30 responden. Pengumpulan data 

dilakukan dengan pengisian kuisioner yang dibuat oleh peneliti dan diisi 

oleh responden. Selanjutnya data yang terkumpul diolah dengan 

menggunakan bantuan komputer program SPSS versi 20 untuk dianalisa 

dengan uji chis quare dengan tingkat kemaknaan 0,05. 

Perbedaan penelitian ini adalah variabel bebas (pengetahuan ibu hamil) 

dan variebl terikat (keteraturan pemeriksaan ANC), teknik sampel 
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menggunakan total sampling dan jumlah sampel, sedangkan 

persamaannya yaitu menggunakan uji chi square dan sampel ibu hamil. 
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