
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2007 Angka 

Kematian Ibu (AKI) Indonesia sebesar 288 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan Angka 

Kematian Bayi (AKB) sebesar 34 per 1.000 kelahiran hidup. Adapun penyebab kematian 

ibu di Indonesia adalah perdarahan (42%), eklamsia (13%), komplikasi abortus (11%), 

infeksi (10%) dan persalinan lama (9%).1  

Jumlah kematian ibu di Kabupaten Jember pada tahun 2008 sebanyak 40 kematian 

ibu dengan penyebab kematian perdarahan (52,05%), eklamsia (22,05%), infeksi (10%), 

faktor lain (15%) dan meningkat pada tahun 2009 sebanyak 51 kematian ibu dengan 

penyebab kematian perdarahan (37,25%), kelainan jantung (27,45%), eklamsi (25,49%), 

infeksi (3,92%) dan faktor lain (5,88%).2 Angka kematian ibu di Kabupaten Jember 

merupakan peringkat pertama di propinsi Jawa Timur. Data ini juga menunjukkan bahwa 

perdarahan merupakan penyumbang tertinggi pada kematian ibu, hal ini sama dengan 

kasus di Indonesia. 

Salah satu strategi pembangunan nasional bidang kesehatan untuk menurunkan 

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) adalah peningkatan pelayanan 

Kesehatan Ibu dan Anak (KIA). Pelayanan KIA merupakan program kesehatan bagi ibu 

hamil, ibu melahirkan, ibu menyusui, neonatal dan bayi. Tujuan utama program KIA adalah 

menurunkan kematian dan kejadian sakit dikalangan ibu, serta untuk mempercepat 

penurunan angka kematian ibu dan anak dengan meningkatkan pelayanan antenatal care 

(ANC). Salah satu pelayanan yang diberikan dalam kunjungan antenatal terhadap ibu hamil 

yaitu tes laboratorium (pemeriksaan kadar hemoglobin).3 
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Standar pelayanan antenatal dilakukan dengan mengkaji standar pelayanan 

antenatal yang meliputi “7 T” yaitu timbang berat badan, ukur tinggi badan, ukur tekanan 

darah, pemberian imunisasi TT, ukur tinggi fundus uteri dan pemberian tablet besi minimal 

90 tablet selama kehamilan, tes laboratorium (pemeriksaan kadar hemoglobin) dan temu 

wicara. Tujuh standar pelayanan ini merupakan indikator dasar resiko keselamatan ibu dan 

janin disaat hamil oleh karena kehamilan merupakan suatu proses dinamisasi resiko.4 

Salah satu pelayanan yang diberikan dalam kunjungan antenatal terhadap ibu hamil 

yaitu  mendapatkan pemeriksaan kadar hemoglobin. Pemeriksaan kadar hemoglobin 

bertujuan untuk mendeteksi anemia. Anemia adalah suatu keadaan dimana kadar 

hemoglobin (Hb) dalam darah kurang dari normal. Anemia dalam kehamilan adalah kondisi 

ibu dengan kadar hemoglobin dibawah 11 gr% pada trimester 1 dan 3 atau kadar < 10,5 

gr% pada trimester 2.5 Anemia dikenal dengan istilah “potencial danger to mother and child” 

(potensial membahayakan ibu dan anak) untuk itu diperlukan perhatian yang serius dari 

semua pihak.6  

Deteksi anemia perlu dilakukan karena salah satu penyebab kematian ibu adalah perdarahan. 

Pada anemia jumlah efektif sel darah merah berkurang. Hal ini mempengaruhi jumlah 

hemoglobin dalam darah. Berkurangnya jumlah hemoglobin menyebabkan jumlah oksigen yang 

diikat dalam darah juga sedikit, sehingga mengurangi jumlah pengiriman oksigen ke organ-

organ vital.7 Anemia dalam kehamilan dapat berpengaruh buruk terutama saat kehamilan, 

persalinan dan nifas. Prevalensi anemia yang tinggi berakibat negatif seperti : 1) gangguan dan 


