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Pelayanan kunjungan ANC (K1) sampai ANC (K4) menjadi strategi kunci utama provider 

pelayanan kesehatan dalam upaya menurunkan angka missed opportunities ibu hamil yang dapat 

berimplikasi Angka Kematian lbu (AKI) menurun di Kabupaten Malang. 

Menurut WHO, bahwa kasus kematian ibu terjadi antara 33 –50% yang berhubungan 

erat dengan rendahnya tingkat pelayanan kesehatan yang diperoleh selama hamil sedangkan 

kontribusi terbesar penyebab kematian ibu tersebut berturut-turut adalah pre eklampsi, eklampsi, 

dan perdarahan antepartum (WHO, 2006) cit. Lincetto et al., (2006). Pelayanan Antenatal care 

(ANC) sebagai faktor utama dalam menentukan outcome persalinan termasuk menyaring secara 

dini faktor risiko dan juga dapat menentukan awal pengobatan ibu hamil yang mengalami 

komplikasi selama hamil akan dilakukan. Ibu hamil yang tidak melaksanakan ANC selama 

hamil berisiko lebih besar mengalami komplikasi saat persalinan (Hunt & Bueno de Mesquita, 

2000).  

Peran tenaga kesehatan terampil (skilled birth attendant) terutama bidan dengan 

keterampilan Asuhan Persalinan Normal (APN) menjadi syarat utama dan mutlak yang harus 

dimiliki sebelum melakukan pertolongan persalinan. Hasil studi Graham et al (2001) cit. 

Carlough & McCall (2005) memperkirakan bahwa antara 13–33% kematian ibu dapat di reduksi 

melalui peran utama penolong persalinan terampil. Sejalan dengan hal tersebut, Rosmans et al 

(2006); Graham et al (2008) menyebutkan masa persalinan merupakan salah satu fase yang 

berkontribusi besar terjadinya kematian maternal di Indonesia dalam satu minggu pertama dan 

diperkirakan fase tersebut terjadi 60% dari semua kematian maternal.  

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 (Kemenkes, 2015). 

Menurut kementrian kesehatan RI tahun 2010, tiga faktor utama kesehatan ibu 

melahirkan adalah perdarahan 28%, eklampsia 24%, infeksi 11%. Pada sebuah laporan oleh 

Chikaki, dkk disebutkan perdarahan obstetrik yang sampai menyebabkan kematian maternal 

terdiri atas solusio plasenta 19%, koagulopati 14%, robekan jalan lahir termasuk ruptur uteri 

16%, plasenta previa 7% dan plasenta akreta atau inkreta dan perkreta 6% dan atonia uteri 

(Prawirohardjo, 2011). 

Bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memiliki posisi penting dan strategis 

terutama dalam menurunkan AKI dan AKB, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI 

Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 Tentang Standar Profesi Bidan tanggal 27 Maret 2007 

ditetapkan bahwa bidan mempunyai standar kompetensi dalam menangani situasi 

kegawatdaruratan kebidanan. Oleh karena itu, bidan harus melakukan penanganan yang cepat 

dan tepat dalam penanganan awal dan sistem rujukan agar kematian akibat perdarahan yang 

disebabkan oleh plasenta previa dapat dicegah. 

Antenatal Care terpadu merupakan pelayanan antenatal komprehensif dan berkualitas yang 

diberikan kepada semua ibu hamil. Pelayanan tersebut diberikan oleh dokter, bidan, dan perawat 

terlatih, sedangkan jenis pemeriksaan pelayanan ANC terpadu adalah sebanyak 18 jenis 

pemeriksaan yaitu keadaan umum, suhu tubuh, tekanan darah, berat badan, LILA, TFU, 

Presentasi Janin, DJJ, Hb, Golongan darah, protein urin, gula darah/reduksi, darah malaria, 

BTA, darah sifilis, Serologi HIV, dan USG (Kemenkes, 2012). 

Selanjutnya, implementasi pelayanan Antenatal Care terpadu telah diperkuat dengan 

dikeluarkannya kebijakan Menteri Kesehatan yang tertuang dalam pasal 6 ayat 1 huruf b 

Permenkes No. 25 tahun 2014 tentang upaya kesehatan anak salah satunya dinyatakan bahwa 

pelayanan kesehatan janin dalam kandungan dilaksanakan melalui pemeriksaan antenatal 

pada ibu hamil dan pelayanan terhadap ibu hamil tersebut dilakukan secara berkala sesuai 

standar yaitu paling sedikit 4 (empat) kali selama masa kehamilan (K1-K4). 


