
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kematian dan kesakitan ibu masih merupakan masalah kesehatan

yang  serius  di  negara  berkembang.  Menurut  laporan  World  Health

Organization (WHO) tahun 2014 Angka Kematian Ibu (AKI)  di  dunia yaitu

289.000 jiwa. Beberapa Negara memiliki AKI cukup tinggi seperti Afrika Sub-

Saharan 179.000 jiwa, Asia Selatan 69.000 jiwa, dan Asia Tenggara 16.000

jiwa.  Angka kematian ibu di negara-negara Asia Tenggara yaitu Indonesia

190 per 100.000 kelahiran hidup, Vietnam 49 per 100.000 kelahiran hidup,

Thailand 26 per 100.000 kelahiran hidup, Brunei 27 per 100.000 kelahiran

hidup, dan Malaysia 29 per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2014).

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi

salah  satu  indikator  penting  dari  derajat  kesehatan  masyarakat.  AKI  di

Indonesia tahun 2013 mengalami kenaikan dibandingkan pada tahun 2012.

Pada  tahun  2013  sebesar  96,83  per  100.000  kelahiran  hidup.  Angka

kematian ibu di Provinsi sebesar 87,3 per 100.000 kelahiran hidup. Kematian

ibu di Indonesia masih didominasi oleh perdarahan (32%), hipertensi dalam

kehamilan (25%), infeksi (5%), dan abortus (1%). Selain penyebab obstetric,

kematian ibu juga disebabkan oleh penyebab lain-lain (non obstetrik) sebesar

32% (Kemenkes RI, 2012).

Sekitar 60% kematian ibu terjadi setelah melahirkan dan hampir 50

% dari  kematian pada masa nifas terjadi pada 24 jam pertama persalinan,

terutama disebabkan oleh adanya komplikasi masa nifas. Faktor-faktor yang

mempengaruhi  terjadi  komplikasi  selama  nifas  adalah  anemia,  hygiene,

kelelahan,  proses  persalinan  bermasalah  (partus  lama/macet,  persalinan

traumatic, kurang baiknya proses pencegahan infeksi (Manuaba, 2008).
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Anemia adalah penyakit kurang darah yang ditandai dengan kadar

hemoglobin (Hb) dan sel darah merah (eritrosit)  lebih rendah dibandingkan

normal  (Soebroto,  2010).  Anemia  dalam  masa  post  partum  merupakan

lanjutan dari pada anemia yang diderita saat kehamilan, yang menyebabkan

banyak  keluhan  bagi  ibu  dan  mengurangi  presentasi  kerja,  baik  dalam

pekerjaan rumah sehari-hari maupun dalam merawat bayi (Wijanarko, 2010). 

Anemia  pada  ibu  nifas didefinisikan  sebagai  kadar  hemoglobin

kurang dari 11 gr/dl, hal ini merupakan masalah yang umum dalam bidang

obstetri. Meskipun wanita hamil dengan kadar besi yang terjamin, konsentrasi

hemoglobin  biasanya  berkisar  11-12  gr/dl  sebelum  melahirkan.  Hal  ini

diperburuk dengan kehilangan darah saat melahirkan dan pada masa nifas.

Menurut analisa terbaru, kehilangan darah pada saat  ibu nifas diatas 500 ml

masih merupakan suatu masalah meskipun pada obstetri modern. Pengaruh

anemia  pada  masa  nifas  adalah  terjadinya  subvolusi  uteri  yang  dapat

menimbulkan  pendarahan  post  partum,  memudahkan  infeksi  peurperium,

pengeluaran ASI berkurang dan mudah terjadi infeksi mamae (Prawirohardjo,

2010).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan pada bulan Januari

2018 di Rumah sakit Ansari shaleh Data yang didapat dari diklat menunjukan

bahwa jumlah  ibu nifas pada tahun 2015 sebanyak 2.690 yang terdiri  dari

angka kejadian anemia sebanyak 116 (4,31%),  tahun 2016 dengan jumlah

pos  partum  3.845  yang  terdiri  dari  angka  kejadian  anemia  sebanyak  458

(11,9%) dan tahun 2017 jumlah ibu nifas adalah 2.245 yang terdiri dari angka

kejadian  anemia  sebanyak  95  (4,23%)  dari   3  tahun  Data  yang  di  dapat

kejadian anemia di Ruang Nifas RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh Banjarmasin

Mengalami  peningkatan  pada  tahun  2015  sebanyak  116  orang  dengan



persentase  (11,9%)  dan  2016  sebanyak  458  orang  dengan  persentase

(11,9%)  dan  pada  tahun  2017  mengalami  penurunan  menjadi  95  orang

dengan persentase (4,25%)

Dari  data  yang  penulis peroleh  mengalami  penurunan  jadi  penulis

tertarik  untuk  mengetahui  kenapa  jadi  penurunan dari  data  diatas  penulis

tertarik untuk melakukan penelitian  tentang gambaran kejadian anemia pada

ibu nifas.

B. Rumusan Masalah dan Ruang  Lingkup Masalah

Bagaimana gambaran kejadian anemia pada ibu nifas di Rumah  Sakit

Ansari Saleh di ruang nifas ?

C. Tujuan

Mengetahui gambaran kejadian anemia pada ibu nifas di Rumah Sakit

Ansari Saleh di ruang nifas.

D. Manfaat Kegiatan Asuhan Kebidanan

1. Manfaat Teoritis Penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat

digunakan sebagai masukan pada ilmu pengetahuan dan dikembangkan

dalam  ilmu  praktik  kebidanan  khususnya  mengenai  Angka  kejadian

anemia pada ibu post partum.

2. Manfaat  Praktis  Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan manfaat

bagi:

a. Bagi Institusi Pendidikan 

Menambah  refrensi  ilmu  serta  menambah  pengetahuan  tentang

anemia, terutama  pencegahan  kejadian  anemia  dan  sebagai

pertimbangan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya tentang

menangani anemia.



b. Bagi tempat peneliti

Merupakan  bahan  dasar  sebagai  sumber  data  untuk  pengambilan

kebijakan dalam menangani kejadian anemia.

c. Bagi peneliti 

Sebagai sumber data penelitian  tentang  gambaran  kejadian anemia dan dapat
megaplikasikan ilmu di kemudian hari.




