
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembangunan kesehatan di Indonesia mempunyai salah satu prioritas utama yaitu 

program kesehatan ibu dan anak. Program KIA bertanggung jawab terhadap pelayanan 

kesehatan bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi. Salah satu tujuan program Kesehatan 

Ibu dan Anak guna mencapai target MDGs 2015 yaitu menurunkan Angka Kematian Ibu 

dari 228 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI, 2007) menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup 

serta menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB) dari 35 per 1.000 kelahiran hidup menjadi 

23 per 1.000  kelahiran hidup pada tahun 20151.  

  Guna mempercepat penurunan AKI dan AKB diperlukan peningkatan mutu 

pelayanan Antenatal (ANC). Antenatal Care (ANC) bertujuan untuk memfasilitasi hasil yang 

sehat dan positif bagi ibu maupun bayinya, mendeteksi komplikasi yang dapat mengancam 

jiwa, mempersiapkan kelahiran serta menjamin bahwa proses alamiah dari kehamilan 

berjalan normal dan tetap sehat2.  

   Mutu pelayanan Antenatal  dapat terjamin berdasarkan standar waktu dimana 

frekuensi pelayanan ANC dilakukan paling sedikit 4 kali selama kehamilan: satu kali pada 

triwulan pertama, satu kali pada triwulan kedua, dan dua kali pada triwulan ketiga3. Serta 

standar operasionalnya minimal “7T” : (Timbang) berat badan, ukur (Tekanan) darah, ukur 

(Tinggi) fundus uteri, pemberian immunisasi (Tetanus Toksoid) TT lengkap, pemberian 

Tablet zat besi minimum 90 tablet selama kehamilan, Tes terhadap Penyakit Menular 

Seksual, dan Temu wicara dalam rangka persiapan rujukan4.    

 Mutu pelayanan ANC dimasa sekarang merupakan tuntutan masyarakat, sehingga 

sebagai pelayan masyarakat yang berada di puskesmas dituntut  mampu memberikan 

kualitas layanan ANC yang sesuai standar waktu maupun operasional5. Mutu pelayanan 



kesehatan akan meningkatkan pemerataan kesehatan. Pemerataan dan peningkatan mutu 

pelayanan dititik beratkan kepada pelayanan kesehatan dasar dengan upaya terpadu yang 

diselenggarakan melalui puskesmas. Jika layanan yang diperoleh ibu sesuai dengan 

harapannya, ibu pasti akan selalu datang/loyal  menggunakan fasilitas layanan kesehatan 

tersebut. Pasien akan selalu mencari layanan di fasilitas yang layanan kesehatannya dapat 

memenuhi harapan atau tidak mengecewakan6. 

  Loyalitas dapat diartikan sebagai suatu kesetiaan seseorang atas suatu produk atau 

jasa tertentu yang merupakan manifestasi dan kelanjutan dari kepuasan dalam 

menggunakan fasilitas maupun jasa pelayanan yang diberikan7. Menurut Griffin, (2003) 

pelanggan yang loyal mempunyai karakter melakukan pembelian secara teratur8.   

Keputusan pasien untuk tetap membeli secara teratur atau pemanfaatan ulang  jasa 

pelayanan yang ditawarkan tidak terlepas dari faktor perilaku yang dimiliki oleh masing-

masing individu. Adapun faktor perilaku tersebut adalah faktor  predisposisi, faktor 

pendukung serta faktor kebutuhan. Faktor predisposisi dan faktor pendukung dapat 

terwujud didalam tindakan apabila dirasakan sebagai kebutuhan dengan kata lain 

kebutuhan merupakan dasar dan stimulus langsung untuk pemanfaatan pelayanan 

kesehatan9. 

 


