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Latar Belakang 

WHO memperkirakan di seluruh dunia setiap tahunnya lebih dari 585.000 jiwa per tahun 

meninggal saat hamil atau bersalin. Menurut data WHO sebanyak 99 persen kematian ibu akibat 

masalah persalinan atau kelahiran terjadi di negara-negara berkembang. Angka Kematian Ibu 

(AKI) di negara-negara berkembang merupakan yang tertinggi dengan 516 kematian ibu per 100 

ribu kelahiran hidup, sedangkan Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2011 sebanyak 42 per 

1.000 KH (Mudanija, 2011). 

Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur status kesehatan ibu pada 

suatu wilayah, salah satunya yaitu AKI. AKI merupakan salah satu indikator yang peka terhadap 

kualitas dan aksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan Survei Demografi dan 

Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012, AKI (yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, 

dan nifas) sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini masih cukup tinggi jika 

dibandingkan dengan negara–negara tetangga di Kawasan ASEAN. Pada tahun 2007, ketika AKI 

di Indonesia mencapai 228, AKI di Singapura hanya 6 per 100.000 kelahiran hidup, Brunei 33 

per 100.000 kelahiran hidup, Filipina 112 per 100.000 kelahiran hidup, serta Malaysia dan 

Vietnam sama-sama mencapai 160 per 100.000 kelahiran hidup. Tren mengenai AKI di 

Indonesia dari tahun 1991 hingga 2012 hasil SDKI dapat dilihat pada Gambar 5.1 berikut. 

 



Gambar 1.1 Angka Kematian Ibu di Indonesia Tahun 1991-2012 

Dari Gambar 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa AKI di Indonesia pada tahun 2012 SDKI 

mengalami peningkatan AKI yang signifikan, yakni dari 228 menjadi 359 kematian ibu per 

100.000 kelahiran hidup. Oleh karena itu, pada tahun 2012 Kementerian Kesehatan meluncurkan 

program Expanding Maternal and Neonatal Survival (EMAS) dalam rangka menurunkan angka 

kematian ibu dan neonatal sebesar 25%. Program ini dilaksanakan di provinsi dan kabupaten 

dengan jumlah kematian ibu dan neonatal yang besar, yaitu Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, 

Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Dasar pemilihan provinsi tersebut dikarenakan 

52,6% dari jumlah total kejadian kematian ibu di Indonesia berasal dari enam provinsi tersebut. 

Sehingga dengan menurunkan angka kematian ibu di enam provinsi tersebut diharapkan akan 

dapat menurunkan angka kematian ibu di Indonesia secara signifikan. 

 

Gambar 1.2 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil K1 dan K4 Di Indonesia Tahun 2005 – 2014   

 

Pada Gambar 1.2 terlihat bahwa secara umum cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil 

K1 dan K4 mengalami kenaikan. Cakupan K1 dan K4 yang secara umum mengalami kenaikan 

tersebut menunjukkan semakin baiknya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan ibu 

hamil yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Dari gambar tersebut juga dapat dilihat bahwa 

kenaikan cakupan K1 dari tahun ke tahun relatif lebih stabil jika dibandingkan dengan cakupan 

K4. Cakupan K1 hampir selalu mengalami peningkatan, kecuali pada dua tahun terakhir. Hal 

itu sedikit berbeda dengan cakupan K4 yang tidak selalu mengalami kenaikan, meski selama 

kurun waktu 10 tahun terakhir tetap memiliki kecenderungan meningkat.  Peran bidan sangat 

penting dalam masa kehamilan ibu sehingga dapat mendeteksi dini adanya gangguan pada 



kehamilan melalui skrining dan deteksi dini dalam antenatal care untuk mencegah terjadinya 

komplikasi. 


