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Latar Belakang 

Kehamilan merupakan masa yang sangat dinanti oleh seorang wanita dan merupakan 

masa penting untuk menyiapkan keturunan yang baik. Selama masa kehamilan terjadi 

perubahan-perubahan baik anatomis, fisiologis, maupun psikologis pada ibu hamil. 

Perubahan yang terjadi selama kehamilan dapat membuat ibu merasa tidak nyaman. 

Ketidaknyamanan tersebut dapat dialami ibu sejak trimester 1 hingga trimester 3 

kehamilannya. Namun, tidak semua wanita mengalami semua ketidaknyamanan yang umum 

muncul pada masa kehamilan. Terbebasnya wanita hamil dari ketidaknyamanan tersebut 

dapat membuat perbedaan signifikan terhadap cara wanita memandang pengalaman 

kehamilannya. Berbagai cara mengatasi ketidaknyamanan ini berdasarkan pada gejala yang 

muncul (Varney, 2006). Masalah ketidaknyamanan tersebut dapat dikurangi dengan 

memberikan informasi dan edukasi kesehatan atau bila sangat diperlukan dapat diberikan 

terapi oleh petugas kesehatan (Marunung,2011). 

Kehamilan juga dapat menjadi momentum yang rawan baik bagi ibu maupun bagi janin 

(Mufdlilah,2009). Pada umumnya kehamilan berkembang dengan normal dan menghasilkan 

kelahiran bayi sehat cukup bulan melalui jalan lahir. Namun, kadang-kadang kehamilan tidak 

sesuai yang diharapkan. Sulit diketahui sebelumnya bahwa kehamilan akan menjadi masalah 

atau komplikasi setiap saat (Prawirohardjo, 2009). Oleh karena itu penting sekali untuk ibu 

hamil melakukan pemeriksaan kehamilan. 

Pemeriksaan kehamilan atau Antenatal Care (ANC) merupakan bagian yang penting dari 

proses kehamilan untuk menjamin agar proses kelahiran berjalan alamiah, bersih, dan sehat 

bagi ibu maupun bayi yang akan dilahirkan. Melalui ANC yang rutin diharapkan ibu maupun 

tenaga kesehatan dapat mengetahui kondisi ibu hamil serta janin yang dikandung dengan 

lebih dini sehingga jika ditemukan suatu masalah atau gangguan segera dapat diatasi 

(Mufdlilah,2009). Pada tahun 2012 hasil pencapaian cakupan pelayanan kunjungan 



pertama/K1 nasional sebesar 85,45% dan cakupan kunjungan ibu hamil K4 di Indonesia 

tahun 2012 sebesar 87,37% (Kementrian Kesehatan RI,2012).Sedangkan capaian cakupan 

K1 di puskesmas kepanjen dari bulan januari sampai april 2017 sekitar 35,5% (635 ibu 

hamil) dan cakupan K4 di puskesmas kepanjen mencapai 31,6% (sejumlah 565 ibu hamil ) 

dengan target 1788 ibu hamil dalam setahun. 

Bidan perlu mengangkat tema ini dikarenakan sesuai dengan pasal 9 dan pasal 10 dalam 

Permenkes RI/Nomor 1464/Menkes/Per/X/2010 tentang penyelenggaraan praktik bidan 

bahwa bidan dalam menjalankan praktik, berwenang untuk memberikan pelayanan kesehatan 

ibu, salah satunya adalah pelayanan antenatal pada kehamilan normal. 


