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ABSTRAK 

 

 

Isna Septiana Dewi Cahyani 

Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Pemanfaatan Pelayanan Antenatal 

Care di Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten 

XIX + 128 halaman + 21 tabel + 3 gambar + 10 lampiran 

 

Kunjungan K4 di Puskesmas Trucuk I tahun 2016-2018 mengalami penurunan. 

Tahun 2016 sebesar 91,63%. Tahun 2017 sebesar 91,26% dan tahun 2018 adalah 

84,96%. Kunjungan K4 di Puskesmas Trucuk I belum memenuhi target yang telah 

ditetapkan yaitu 95% sehingga menunjukan bahwa rendahnya pemanfaatan pelayanan 

kesehatan ibu hamil di wilayah kerja Puskesmas Trucuk I. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan 

antenatal care di Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten. 

 Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan sampel 

sebanyak 84 responden dan teknik pengambilan sampel purposive sampling.  

Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Analisis data menggunakan 

chi-square. 

 Hasil penelitian adalah tidak ada hubungan antara pemanfaatan pelayanan 

antenatal care dengan umur (p=0.168), tingkat pendidikan (p=0.275), penghasilan 

(p=0.50), aksesibilitas (p =1), riwayat penyakit (p=1) dan dukungan keluarga 

(p=0.183). Sedangkan yang berhubungan adalah pekerjaan (p=0.04), tingkat 

pengetahuan (p=0.004), dan tingkat kepuasan (p=0.002).  

Saran penelitian adalah meningkatkan kesadaran untuk memperhatikan kondisi 

kesehatan kandungan dengan melakukan kunjungan antenatal care sesuai standard dan 

meningatkan pengetahuan mengenai antenatal care. 

 

Kata Kunci : Pemanfaatan Pelayanan, Antenatal Care, Puskesmas 

Kepustakaan  : 53 (1996-2018) 
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ABSTRACT 

 

Isna Septiana Dewi Cahyani 

Factors Related to the Utilization of Antenatal Care Services in the Health Center 

I Trucuk, Klaten Regency. 

XIX + 128 pages + 21 tables + 3 images + 10 appendices 

 

The K4 visit to the Health Center I Trucuk in 2016-2018 has decreased. In 2016 

was 91.63%. In 2017 was 91.26% and in 2018 was 84.96%. The K4 visit to the Health 

Center I Trucuk has not met the predetermined target of 95%, so it shows that the low 

utilization of health services for expectant mothers in the working area of Health Center 

I Trucuk. The purpose of this study was to find out the factors related to the utilization 

of antenatal care services in the health center I Trucuk, Klaten Regency. 

This study used a quantitative research design with a sample of 84 respondents 

and a purposive sampling technique. The instrument in this study used a questionnaire. 

Data analysis used chi-square. 

The results of the study were there were no relationship between the use of 

antenatal care services with age (p = 0.168), education (p = 0.275), income (p = 0.50), 

accessibility (p = 1), hospital sheet (p = 1) and family support (p = 0.183). While those 

related were work (p = 0.04), knowledge (p = 0.004), and level of satisfaction (p = 

0.002). 

The research suggestions are to increase awareness for paying attention to the 

health condition of the womb by conducting antenatal care visits according to the 

standards and also to increase knowledge about antenatal care. 

 

Keywords: The Utilization of Services, Antenatal Care, Health Center 

Literatures : 53 (1996-2018) 
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 MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

1.  Keep going and never quit! The champion in never quit. 

2. “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka 

mengubah keadaan diri mereka sendiri” QS. Ar-Ra’d:11. 
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2. Keluarga dan sanak saudara tercinta 

3. Teman-teman, sahabat-sahabat 

tersayang 

4. Almamater, UNNES 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH 

Kesehatan sangat penting karena kesehatan memungkinkan setiap orang untuk 

produktif secara sosial dan ekonomis. Kesehatan dapat mempengaruhi taraf hidup 

masyarakat dan berpengaruh terhadap derajat kesehatan masyarakat (Kementerian 

Kesehatan Republik Indonesia, 2009). Salah satu indikator derajat kesehatan 

masyarakat adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). 

Berdasarkan Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) dan Riset Kesehatan 

Dasar (Riskesdas) tahun 2015 angka kematian ibu di Indonesia mencapai 305 per 

100.000 Kelahiran Hidup (KH). Pada tahun 2016 AKI di Indonesia sebanyak 602 dan 

pada tahun 2017 sebanyak 475 per 100.000 Kelahiran Hidup. Sedangkan berdasarkan 

Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017 terjadi penurunan Angka 

Kematian Bayi (AKB) di Indonesia dari 32 pada tahun 2012 menjadi 24 pada tahun 

2017 (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2017). 

Upaya pemerintah dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi adalah 

dengan melaksanakan safe motherhood. Salah satu pilar safe motherhood adalah 

antenatal care. Antenatal care penting dalam memantau perkembangan janin dan 

kesehatan ibu pada saat hamil. Dengan periksa antenatal care secara teratur diharapkan 

dapat mendeteksi lebih dini risiko kehamilan atau persalinan (Armaya, 
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2018). Perawatan antenatal care menjadi startegi untuk meningkatkan kesehatan ibu 

dan bayi (Ali et al., 2018).  Selain itu rendahnya pemanfaatan pelayanan antenatal care 

merupakan faktor resiko morbiditas dan mortalitas ibu.  

Antenatal care dilaksanakan sebanyak 4 kali yaitu pada trimester I sebanyak 1 

kali, trimester II sebanyak 1 kali, dan trimester III sebanyak 2 kali. Pemanfaatan 

pelayanan antenatal care dapat dilihat dari cakupan kunjungan K1 dan K4 (Usman, 

2018). Dimana K1 adalah pertama kali ibu hamil memeriksakan kehamilannya 

sedangkan K4 adalah ibu hamil dalam memeriksakan kehamilannya sudah mencapai 

minimal 4 kali. Apabila semua ibu hamil sudah memeriksakan kehamilannya sebanyak 

minimal 4 kali maka pemanfaatan pelayanan antenatal care sudah baik, namun 

sebaliknya apabila ibu hamil belum mencapai minimal 4 kali dalam memeriksakan 

kehamilannya maka menunjukkan bahwa rendahnya pemanfaatan pelayanan antenatal 

care. Pemanfaatan pelayanan antenatal care menunjukkan akses pelayanan kesehatan 

terhadap ibu hamil dan tingkat kepatuhan ibu hamil dalam memeriksakan 

kehamilannnya ke tenaga kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 

2017).  

Di Indonesia, salah satu provinsi yang mengalami penurunan kunjungan K4 

adalah provinsi Jawa Tengah. Di wilayah Jawa Tengah, angka cakupan K1 dan K4 

pada tahun 2016 adalah untuk cakupan K1 sebesar 98,57% dan K4 sebesar 94,13%. 

Sedangkan pada tahun 2017 angka cakupan K1 sebesar 99,84% dan angka cakupan K4 

sebesar 93,37%. Cakupan kunjungan ibu hamil K1 pada tahun 2016-2017 mengalami 
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peningkatan sedangkan angka cakupan kunjungan K4 mengalami penurunan dari tahun 

2016-2017 (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2017).  

Salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang juga mengalami penurunan 

kunjungan K4 adalah Kabupaten Klaten. Cakupan kunjungan ibu hamil K1 dan K4 di 

Kabupaten Klaten tahun 2016-2018 adalah untuk cakupan K1 pada tahun 2016-2018 

sebesar 100%. Cakupan kunjungan K4 pada tahun 2016 sebesar 92,84%, pada tahun 

2017 sebesar 92.85% dan pada tahun 2018 sebesar 92,51%. Kunjungan K1 di 

Kabupaten Klaten sudah mencapai target yang telah ditetapkan sedangkan kunjungan 

K4 belum mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 95% (Dinas Kesehatan 

Kabupaten Klaten, 2017). Selain itu, kasus kematian ibu di Kabupaten Klaten dari 

tahun 2015-2018 mengalami peningatan, tahun 2015 terdapat 15 kasus kematian ibu, 

tahun 2016 terdapat 18 kasus kematian ibu, dan tahun 2018 terdapat 18 kasus kematian 

ibu. 

Di wilayah Kabupaten Klaten terdapat 34 Puskesmas. Dari 34 puskesmas 

tersebut, salah satu puskesmas yang mengalami penurunan kunjungan K4 dari tahun 

2016-2018 dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan adalah wilayah kerja 

Puskesmas Trucuk I. Kunjungan K4 pada tahun 2016 di wilayah kerja Puskesmas 

Trucuk I adalah 91,63%. Pada tahun 2017 kunjungan K4 di wilayah kerja Puskesmas 

Trucuk I adalah 91,26%. Sedangkan pada tahun 2018 adalah 84,96%, menduduki 

peringkat ketiga terendah. Berdasarkan data tersebut, kunjungan K4 di Puskesmas 

Trucuk I belum memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 95% sehingga 

menunjukan bahwa rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan ibu hamil di wilayah 
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kerja Puskesmas Trucuk I (Puskesmas Trucuk I, 2018).  Berdasarkan laporan tahunan 

Puskesmas Trucuk I bahwa untuk mengetahui tingkat derajat kesehatan di Wilayah 

Kerja Puskesmas Trucuk I dapat dilihat dari Angka Kematian Bayi, Angka Kematian 

Balita, dan Angka Kematian Maternal. Di Puskesmas Trucuk I tahun 2016 terdapat 

angka kematian balita sebesar 3 dan tahun 2017 sebesar 2. Sedangkan kematian 

maternal tahun 2016 sebesar 1 dan tahun 2017 sebesar 1. Berdasarkan data tersebut 

menunjukkan bahwa penanganan dan perawatan ibu hamil dan melahirkan di wilayah 

kerja Puskesmas Trucuk 1 perlu dievaluasi lagi agar berjalan lebih baik. 

Dampak apabila ibu hamil tidak melakukan kunjungan antenatal care minimal 

4 kali adalah tidak terdeteksinya risiko tinggi pada saat persalinan secara dini dan tidak 

terdeteksinya kelainan yang terjadi pada saat kehamilan serta dapat meningkatkan 

angka mortalitas dan morbiditas. Adapun rendahnya pemanfaatan pelayanan kesehatan 

ibu hamil di puskesmas dipengaruhi oleh beberapa faktor.  Hasil dari penelitian 

Riyadhotul Khusna (2016) tentang faktor yang mempengaruhi kunjungan antenatal 

care yaitu pekerjaan (p value = 0,002), sikap (p value = 0,019), dukungan suami (p 

value = 0,017), aksesibilitas (p value = 0,004), dan keluhan penyakit (p value = 0,027). 

Selain itu hasil penelitian dari Wartina Karamelka (2015) tentang faktor yang 

mempengaruhi pemanfaatan pelayanan antenatal care yaitu akses pelayanan (p = 

0,020) dan kondisi ibu hamil (p = 0,044). 

Berdasaran uraian tersebut, maka perlu diadakan penelitian tentang penyebab 

rendahnya pemanfaatan pelayanan antenatal care. Oleh karena itu peneliti akan 
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melakukan penelitian dengan judul “Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan 

Pemanfaatan Pelayanan Antenatal Care di Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten” 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

1.2.1 Rumusan Masalah Umum 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu “Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan pemanfaatan 

pelayanan antenatal care di Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten”. 

1.2.2 Rumusan Masalah Khusus 

1. Apakah ada hubungan antara umur dengan pemanfaatan pelayanan antenatal 

care di Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten ? 

2. Apakah ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan pemanfaatan 

pelayanan antenatal care di Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten ? 

3. Apakah ada hubungan antara pekerjaan dengan pemanfaatan pelayanan 

antenatal care di Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten ? 

4. Apakah ada hubungan antara tingkat penghasilan dengan pemanfaatan 

pelayanan antenatal care di Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten ? 

5. Apakah ada hubungan antara tingkat pengetahuan keluarga dengan 

pemanfaatan pelayanan antenatal care di Puskesmas Trucuk I Kabupaten 

Klaten ? 

6. Apakah ada hubungan antara aksesibilitas dengan pemanfaatan pelayanan 

antenatal care di Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten ? 
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7. Apakah ada hubungan antara riwayat penyakit dengan pemanfaatan pelayanan 

antenatal care di Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten ? 

8. Apakah ada hubungan antara dukungan keluarga dengan pemanfaatan 

pelayanan antenatal care di Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten ? 

9. Apakah ada hubungan antara tingkat kepuasaan dengan pemanfaatan pelayanan 

antenatal care di Puskesmas Truuck I Kabupaten Klaten ? 

 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

1.3.1 Tujuan Penelitian Khusus 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan 

dengan pemanfaatan pelayanan antenatal care di Puskesmas Trucuk I Kabupaten 

Klaten. 

1.3.2 Tujuan Penelitian Khusus 

1. Untuk mengetahui hubungan antara umur dengan pemanfaatan pelayanan 

antenatal care di Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pendidikan dengan pemanfaatan 

pelayanan antenatal care di Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten. 

3. Untuk mengetahui hubungan antara pekerjaan dengan pemanfaatan pelayanan 

antenatal care di Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten. 

4. Untuk mengetahui hubungan antara penghasilan dengan pemanfaatan 

pelayanan antenatal care di Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten. 
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5. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan keluarga dengan 

pemanfaatan pelayanan antenatal care di Puskesmas Trucuk I Kabupaten 

Klaten. 

6. Untuk mengetahui hubungan antara aksesibilitas dengan pemanfaatan 

pelayanan antenatal care di Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten. 

7. Untuk mengetahui hubungan antara riwayat penyakit dengan pemanfaatan 

pelayanan antenatal care di Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten. 

8. Untuk mengetahui hubungan antara dukungan keluarga dengan pemanfaatan 

pelayanan antenatal care di Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten. 

9. Untuk mengetahui hubungan antara tingkat kepuasaan dengan pemanfaatan 

pelayanan antenatal care di Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten. 

 

1.4 MANFAAT 

1.4.1 Bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 

Mendapatkan infomasi dan masukan untuk meningkatkan pelayanan antenatal 

care sehingga dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan antenatal 

care di Puskemas. 

1.4.2 Bagi Puskesmas Trucuk I 

Mendapatkan masukan agar meningkatkan kualitas pelayanan antenatal care 

sehingga pemanfaatan pelayanan antenatal care oleh ibu hamil dapat meningkat dan 

cakupan kujungan dapat memenuhi standar SPM yang telah ditetapkan. 
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1.4.3 Bagi Masyarakat 

Menambah wawasan dan gambaran kepada masyarakat tetang pentingnya 

melakukan kunjungan pelayanan antenatal care, agar ibu hamil dapat terpantau terus 

kesehatannya. 

1.4.4 Bagi Peneliti 

Menambah pengetahuan dan memperluas wawasan serta pengalaman dalam 

menganalisis masalah dan pemecahannya serta merupakan penerapan dari ilmu yag 

didapat selama perkuliahan. 

1.4.5 Bagi Jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat 

Dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk kepentingan perkuliahan 

maupun sebagai dasar dalam penelitian di bidang Administrasi Kebijakan Kesehatan. 

 

1.5 KEASLIAN PENELITIAN 

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian 

 

No Peneliti Judul Rancangan 

Penelitian 

Variabel Hasil Penelitian 

1. Wartina 

Karamelka 

Faktor yang 

Mempengaru

hi 

Pemanfaatan 

Pelayanan 

Antenatal 

Care di 

Wilayah 

Kerja 

Puskesmas 

Kec. Wolo 

Studi potong 

lintang 

Pengetahuan, 

sikap, dukungan 

suami, 

pendapatan/peng

hasilan keluarga, 

akses, kondisi ibu 

hamil 

1. Ada pengaruh 

antara variabel 

akses dan kondisi 

ibu hamil dengan 

pemanfaatan 

pelayanan 

antental care.   

2. Tidak ada 

pengaruh antara 

variabel 

pendapatan/pengh
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Kabupaten 

Kolaka Tahun 

2015 

asilan keluarga, 

pengetahuan, 

sikap, dan 

dukungan suami 

dengan 

pemanfaatan 

pelayanan 

antenatal care. 

2. Arif Dwi 

Mulyanto 

Faktor-Faktor 

yang 

Berhubungan 

dengan 

Perilaku Ibu 

Hamil dalam 

Melakukan 

Kunjungan 

Antenatal 

Care 

Cross 

sectional 

Umur ibu, 

paritas, tingkat 

pengetahuan ibu, 

persepsi ibu 

hamil, sikap ibu 

hamil, jarak 

tempat pelayanan 

kesehatan, 

ketersediaan 

transportasi, 

dukungan suami, 

kepuasan ibu 

hamil 

1. Ada hubungan 

antara tingkat 

pengetahuan ibu, 

sikap ibu, persepsi 

ibu hamil, 

ketersediaan 

transportasi, dan 

kepuasan ibu 

hamil dengan 

perilaku ibu hami 

dalam melakukan 

kunjungan 

antenatal care. 

2. Tidak ada 

hubungan antara 

umur, paritas, 

jarak, dan 

dukungan suami 

dengan perilaku 

ibu hami dalam 

melakukan 

kunjungan 

antenatal care. 

3. Riyadhotul 

Khusna 

Analisis 

Faktor-Faktor 

yang 

Mempengaru

hi 

Pemanfaatan 

Pelayanan 

Antenatal di 

Puskesmas 

Pegandan 

Cross 

sectional 

Usia, pendidikan 

ibu hamil, 

pekerjaan, sikap, 

pengetahuan, 

dukungan suami, 

aksesibilitas, dan 

keluhan penyakit 

1. Ada pengaruh 

antara pekerjaan, 

sikap, dukungan 

suami, 

aksesibilitas, dan 

keluhan penyakit 

dengan 

pemanfaatan 

pelayanan 

antenatal. 
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Kota 

Semarang 

2. Tidak ada 

pengaruh antara 

usia, pendidikan, 

dan pengetahuan 

dengan 

pemanfaatan 

pelayanan 

antenatal. 

4. Rana 

Kakati, 

Kabita 

Barua, 

Madhur 

Borah 

Faktor yang 

terkait dengan 

pemanfaatan 

layanan 

perawatan 

antenatal di 

daerah 

pedesaan 

Assam, India 

Cross 

sectional 

Usia, agama, 

kasta, status 

sosial ekonomi, 

tempat 

persalinan, cara 

persalinan, 

paritas 

1. Ada keterkaitan 

antara usia, 

agama, kasta, 

status sosial 

ekonomi, tempat 

persalinan, dan 

paritas dengan 

pemanfaatan 

layanan 

perawatan 

antenatal di 

daerah pedesaan 

Assam, India. 

2. Tidak ada 

keterkaitan 

dengan cara 

persalinan dengan 

pemanfaatan 

layanan 

perawatan 

antenatal di 

daerah pedesaan 

Assam, India. 

 

 Beberapa hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya adalah sebagai berikut : 

1. Lokasi dan waktu penelitian berbeda dengan penelitian sebelumnya. 

2. Adanya variabel riwayat penyakit yang belum diteliti pada penelitian 

sebelumnya. 
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3. Variabel dalam penelitian ini adalah umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, 

penghasilan, tingkat pengetahuan, aksesibilitas, riwayat penyakit, dukungan 

keluarga, dan tingkat kepuasan.   

 

1.6 RUANG LINGKUP PENELITIAN 

1.6.1 Ruang Lingkup Tempat 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah kerja Puskesmas Trucuk I Kabupaten 

Klaten. 

1.6.2 Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2019. 

1.6.3 Ruang Lingkup Keilmuan 

Penelitian ini merupakan penelitian di bidang Ilmu Kesehatan Masyarakat 

khususnya di bidang Adminisrasi Kebijakan Kesehatan. Materi penelitian ini dibatasi 

pada keinginan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan pmanfaatan 

pelayanan antenatal care di Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Pelayanan Kesehatan 

2.1.1.1 Definisi Pelayanan Kesehatan 

Menurut Levey dan Loomba (1973) dalam Azwar (1996), pelayanan kesehatan 

adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam 

suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan 

menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, 

kelompok dan ataupun masyarakat. Dalam memberikan pelayanan kesehatan harus 

memperhatikan mutu pelayanan kesehatan yang bergantung pada proses pelaksanaan 

kegiatan pelayanan itu sendiri, sumber daya yang berkaitan dengan kegiatan pelayanan 

itu dan faktor lingkungan yang mempengaruhi serta manajemen mutu pelayanan 

(Wijono, 1999). 

2.1.1.2 Syarat Pokok Pelayanan Kesehatan 

Menurut Azwar (1996) syarat pokok pelayanan kesehatan adalah : 

2.1.1.2.1 Tersedia dan Berkesinambungan 

Syarat pokok pertama pelayanan kesehatan yang baik adalah pelayanan 

kesehatan tersebut harus tersedia di masyarakat (available) serta bersifat 

berkesinambungan (continuous). Artinya semua jenis pelayanan kesehatan yang   
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dibutuhkan oleh masyarakat tidak sulit ditemukan, serta keberadaannya dalam 

masyarakat adalah pada setiap saat yang dibutuhkan. 

2.1.1.2.2 Dapat diterima dan wajar 

Syarat pokok kedua pelayanan kesehatan yang baik adalah yang dapat diterima 

(acceptable) oleh masyarakat serta bersifat wajar (appropriate). Artinya pelayanan 

kesehatan tersebut tidak bertentangan dengan keyakinan dan kepercayaan masyarakat. 

Pelayanan kesehatan yang bertentangan dengan adat istiadat, kebudayaan, keyakinan 

dan kepercayaan masyarakat, serta bersifat tidak wajar, bukanlah suatu pelayanan 

kesehatan yang baik. 

2.1.1.2.3 Mudah dicapai 

Syarat pokok ketiga pelayanan kesehatan yang baik adalah yang mudah dicapai 

(accessible) oleh masyarakat. Pengertian ketercapaian yang dimaksudkan disini 

terutama sudut lokasi. Dengan demikian untuk dapat mewujudkan pelayanan kesehatan 

yang baik, maka pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting. 

Pelayanan kesehatan yang terlalu terkonsentrasi di daerah perkotaan saja, dan 

sementara itu tidak ditemukan di daerah pedesaan, bukanlah pelayanan kesehatan yang 

baik. 

2.1.1.2.4 Mudah dijangkau 

Syarat pokok keempat pelayanan kesehatan yang baik adalah yang mudah 

dijangkau (affordable) oleh masyarakat. Pengertian keterjangkauan yang dimaksudkan 

di sini terutama dari sudut biaya. Untuk dapat mewujudkan keadaan yang seperti ini 

harus dapat diupayakan biaya pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan kemampuan 
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ekonomi masyarakat. Pelayanan kesehatan yang mahal dan karena itu hanya mungkin 

dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat saja, bukanlah pelayanan kesehatan yang 

baik. 

2.1.1.2.5 Bermutu 

Syarat pokok kelima pelayanan kesehatan yang baik adalah yang bermutu 

(quality). Pengertian mutu yang dimaksudkan disini adalah yang menunjukkan pada 

tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan, yang di satu pihak 

dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan, dan di pihak lain tata cara 

penyelenggaraannya sesuai dengan kode etik serta standar yang telah ditetapkan. 

2.1.1.3 Tingkatan Pelayanan Kesehatan 

Menurut Azwar (1996), tingkatan pelayanan kesehatan sebagai berikut : 

2.1.1.3.1 Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama 

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat pertama (primary health 

services) adalah pelayanan kesehatan yang bersifat pokok yang sangat dibutuhkan oleh 

sebagian besar masyarakat serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat 

kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan tingkat pertama memberikan pelayanan 

kesehatan dasar seperti puskesmas (Pemerintah Indonesia, 2016).  

2.1.1.3.2 Pelayanan Kesehatan Tingkat Kedua 

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat kedua (secondary health 

services) adalah pelayanan kesehatan yang lebih lanjut, telah bersifat rawat inap (in 

patient services) dan untuk menyelenggarakannya telah dibutuhan tersedianya tenaga-
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tenaga spesialis. Pelayanan kesehatan tingkat kedua memberikan pelayanan kesehatan 

spesialistik (Pemerintah Indonesia, 2016). 

2.1.1.3.3 Pelayanan Kesehatan Tingkat Ketiga 

Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tertiary health 

services) adalah pelayanan keehatan yang bersifat lebih komplek dan umumnya 

diselenggarakan oleh tenaga-tenaga subspesialis. Pelayanan kesehatan tingkat ketiga 

memberikan pelayanan kesehatan subspesialistik (Pemerintah Indonesia, 2016). 

 

2.1.2 Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan 

2.1.2.1 Definisi Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan 

Menurut Azwar (1999) dalam (Sumampouw & Roebijoso, 2017) ,pemanfaatan 

pelayanan kesehatan adalah penggunaan fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan 

baik dalam bentuk rawat jalan, rawat inap, kunjungan rumah oleh petugas kesehatan 

ataupun bentuk kegiatan lain dari pemanfaatam pelayanan tersebut didasarkan pada 

ketersediaan dan kesinambungan pelayanan, penerimaan masyarakat dan kewajaran, 

mudah dicapai oleh masyarakat, terjangkau, serta bermutu.  

2.1.2.2 Teori Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan 

Anderson dan Newman (1979) dalam (Notoatmodjo,2007) menjelaskan bahwa 

tujuan pemanfaatan model pelayanan kesehatan sebagai berikut : 

1. Untuk melukiskan hubungan kedua belah pihak antara faktor penentu dari 

penggunaan pelayanan kesehatan. 

2. Untuk meringankan peramalan kebutuhan masa depan pelayanan kesehatan. 
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3. Untuk menentukan ada tidaknya pelayanan dari pemakaian pelayanan 

kesehatan yang berat sebelah. 

4. Untuk menyarankan cara-cara memanipulasi kebijaksanaan yang berhubungan 

dengan variabel-variabel agar memberikan perubahan-perubahan yang 

diinginkan. 

5. Untuk menilai pengaruh pembentukan program atau proyek-proyek 

pemelihataan/perawatan kesehatan yang baru. 

Anderson (1974) dalam (Notoatmodjo, 2007) menggambarkan model sistem 

kesehatan (health system model) yang berupa model kepercayaan kesehatan. Di dalam 

model Anderson ini terdapat 3 kategori utama dalam pelayanan kesehatan, yakni : 

karakteristik predisposisi, karakteristik pendukung, dan karakteristik kebutuhan. 

1. Karakteristik predisposisi (Predisposing Characteristics) 

Karakteristik ini digunakan untuk menggambarkan fakta bahwa tiap individu 

mempunyai kecenderungan untuk menggunakan pelayanan kesehatan yang 

berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena adanya ciri-ciri individu, yang 

digolongkan ke dalam 3 kelompok : 

a. Ciri-ciri demografis seperti umur dan jenis kelamin 

b. Struktur sosial seperti pendidikan dan pekerjaan. 

c. Manfaat-manfaat kesehatan seperti keyakinan bahwa pelayanan kesehatan 

dapat menolong proses penyembuhan penyakit, contohnya tingkat 

pengetahuan. 
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2. Karakteristik pendukung (Enabling Characteristics) 

Karakteristik ini mencerminkan bahwa meskipun mempunyai predisposisi 

untuk menggunakan pelayanan kesehatan, ia tak akan bertindak untuk 

menggunakannya, kecuali bila ia mampu menggunakannya. Penggunaan 

pelayanan kesehatan yang ada tergantung kepada kemampuan konsumen untuk 

membayar. Karakteristik pendukung berasal dari sumber daya keluarga dan 

sumber daya masyarakat. Sumber daya keluarga antara lain penghasilan 

keluarga, kemampuan membeli jasa kesehatan, dan dukungan keluarga. 

Sedangkan sumber daya masyarakat antara lain ketersediaan tenaga kesehatan, 

aksesibilitas, dll. 

3. Karakteristik kebutuhan (Need characteristics) 

Faktor predisposisi dan faktor yang memungkinkan untuk mencari pegobatan 

dapat terwujud di dalam tindakan apabila itu dirasakan sebagai kebutuhan. 

Dengan kata lain kebutuhan merupakan dasar dan stimulus langsung untuk 

menggunakan pelayanan kesehatan, bilamana tingkat predisposisi dan enabling 

itu ada. Kebutuhan (need) di sini dibagi menjadi 2 kategori, dirasa atau 

perceived (subject assessment) dan evaluated (clinical diagnosis). Karakteristik 

kebutuhan ini meliputi riwayat penyakit dan tingkat kepuasaan. 
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Gambar 2.1 Ilustrasi Model Anderson 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Puskesmas 

2.1.3.1 Definisi Puskesmas 

Kebijakan yang mengatur Puskesmas adalah Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Pusat 

Kesehatan Masyarakat yang dikenal dengan sebutan Puskesmas adalah Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bertanggung jawab atas kesehatan 

masyarakat di wilayah kerjanya pada satu atau bagian wilayah kecamatan. Puskesmas 

sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan dasar pada strata pertama, merupakan unit 

pelaksana pelayanan kesehatan terdepan yang akan langsung berhubungan dengan 

pelayanan masyarakat (Lestari,2014). Puskesmas sebagai salah satu fasilitas pelayanan 

kesehatan memiliki peran yang strategis dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat secara luas (Laminullah et al., 2015). Dalam Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat bahwa Puskesmas 

berfungsi menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya 

Predisposing 

Demography 

Social Structur 

Health Beliefs 

Enabling 

Family 

Resources 

Community 

Resources 

Need 

Perceived 

Evaluated 

Health Services 

Use 
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Kesehatan Perseorangan (UKP) tingkat pertama. Puskesmas merupakan Unit 

Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dinas kesehatan kabupaten/kota, sehingga dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya, akan mengacu pada kebijakan pembangunan 

kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bersangkutan, yang tercantum dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Lima 

Tahunan dinas kesehatan kabupaten/kota. 

2.1.3.2 Tujuan Puskesmas 

Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah 

mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni meningkatkan 

kesadaran, kemauan, kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal 

di wilayah kerja Puskesmas agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya 

dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat (Darmawan & Sjaaf, 2016). 

2.1.3.3 Tugas  dan Fungsi Puskesmas 

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk 

mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka 

mendukung terwujudnya kecamatan sehat (Darmawan & Sjaaf, 2016). Adapun dalam 

melaksanakan tugas sebagamana dimaksud, puskesmas menyelenggarakan fungsi 

sebagai berikut : 

2.1.3.3.1 Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya 

Pelayanan kesehatan masyarakat adalah pelayanan yang bersifat publik (public 

goods) dengan tujuan utama memlihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah 

penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan. 
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Pelayanan kesehatan masyarakat tersebut antara lain adalah promosi kesehatan, 

pemberantasan penyakit, penyerahan lingkungan, perbaikan gizi, peningkatan 

kesehatan keluarga, keluarga berencana, kesehatan jiwa masyarakat serta berbagai 

program kesehatan masyarakat lainnya. 

2.1.3.3.2 Pelayanan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya 

Pelayanan kesehatan perorangan adalah pelayanan yang bersifat pribadi 

(private goods) dengan tujuan utamanya menyembuhkan penyakit dan pemulihan 

kesehatan perorangan, tanpa mengabaikan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan 

penyakit. Pelayanan perorangan tersebut adalah rawat jalan dan untuk puskesmas 

tertentu ditambah dengan rawat inap.  

Dalam menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan UKM tingkat pertama di 

wilayah kerjanya, puskesmas berwenang untuk : 

1. Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan 

masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan. 

2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan. 

3. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan juga pemberdayaan 

masyarakat dalam bidang kesehatan. 

4. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan 

masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang 

bekerja sama dengan sektor lain terkait. 

5. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya 

kesehatan berbasis masyarakat.  
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6. Melaksanakan peningkatan kompetensi SDM Puskesmas. 

7. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan. 

8. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, 

dan cakupan pelayanan kesehatan. 

9. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk 

dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan 

penyakit. 

 

Dalam menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan UKP tingkat pertama di 

wilayah kerjanya, Puskesmas berwenang untuk : 

1. Menyelengarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, 

berkesinambungan, dan bermutu. 

2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya 

promotif dan preventif. 

3. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada individu, 

keluarga, kelompok, dan masyarakat. 

4. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan keamanan 

dan keselamatan pasien, petugas, dan pengunjung. 

5. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan 

kerja sama intern dan antar profesi. 

6. Melaksanakan rekam medis. 
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7. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses 

pelayanan kesehatan. 

8. Melaksanakan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. 

9. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan 

kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya. 

10. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem 

rujukan. 

2.1.3.4 Prinsip Penyelenggaraan Puskesmas  

Prinsip penyelengaraan puskesmas (Darmawan & Sjaaf, 2016) meliputi : 

2.1.3.4.1 Paradigma Sehat 

Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen 

dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, 

keluarga, kelompok, dan masyarakat. 

2.1.3.4.2 Pertanggungjawaban Wilayah  

Puskesmas menggerakkan dan bertanggungjawab terhadap pembangunan 

kesehatan di wilayah kerjanya. 

2.1.3.4.3 Kemandirian Masyarakat 

Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, 

kelompok, dan masyarakat. 

2.1.3.4.4 Pemerataan 

 Puskesmas menyelengarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan 

terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan  
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status sosial, ekonomi, agama, budaya dan juga agama atau kepercayaan. 

2.1.3.4.5 Teknologi Tepat Guna 

Puskesmas menyelenggarakan pemberi layanan kesehatan dengan 

memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah 

dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. 

2.1.3.4.6 Keterpaduan dan Kesinambungan 

Puskesmaas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaran UKM 

dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang 

didukung dengan manajemen Puskesmas. 

2.1.3.5 Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Puskesmas 

Penyelenggaraan upaya ksehatan oleh Puskesmas didukung oleh organisasi 

yang disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berdasarkan kategori, upaya 

kesehatan dan beban kerja Puskesmas yang paling sedikit terdiri atas (Darmawan & 

Sjaaf, 2016) : 

1. Kepala Puskesmas 

2. Kepala Sub bagian Tata Usaha 

3. Penanggungjawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat 

4. Penanggungjawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium 

5. Penanggungjawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Fasilitas 

Pelayanan Kesehatan 

Puskesmas menyelenggarakan UKM tingkat pertama dan upaya kesehatan 

perseorangan tingkat pertama yang dilaksanakan secara terintegrasi dan 
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berkesinambungan. UKM tingkat pertama meliputi UKM essensial dan UKM 

Pengembangan. UKM essensial berarti harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas 

untuk mendukung pencapaian SPM Kabupaten/ Kota bidang kesehatan dan meliputi : 

1. Pelayanan promosi kesehatan 

2. Pelayanan kesehatan lingkungan 

3. Pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana 

4. Pelayanan gizi 

5. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit 

UKM pengembangan merupakan UKM yang kegiatannya memerlukan upaya 

yang sifatnya intovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, 

disesuaikan dengan prioritas masalah kesehtan, kekhususan wilayah kerja dan potensi 

sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas.  

  

2.1.4 Pelayanan Antenatal Care (ANC) 

2.1.4.1 Definisi Pelayanan Antenatal Care 

Pelayanan antenatal care adalah pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan 

untuk ibu selama masa kehamilannya, dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan 

antenatal care yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Kebidanan (SPK) (Pudiastuti, 

2011). Pelayanan antenatal care akan memenuhi hak setiap ibu hamil dalam 

memeproleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sehingga mampu menjalani 

kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat dan 

berkualitas (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014). Pemanfaatan 
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pelayanan antenatal adalah upaya atau tindakan seseorang untuk menggunakan 

pelayanan antenatal selama kehamilan (Septiani & Rosmanidar, 2017). Pemanfaatan 

pelayanan antenatal dapat dilihat dari keteraturan ibu hamil dalam melakukan 

kunjungan antenatal (Rauf et al., 2013).  

Pelayanan antenatal yang berkualitas adalah sesuai dengan standar pelayanan 

antenatal, seperti yang ditetapkan dalam buku Standar Pelayanan Kebidanan (SPK). 

Standar pelayanan yang sesuai standar meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik (umum 

dan kebidanan), pemeriksaan laboratorium rutin dan khusus serta intervensi umum dan 

khusus (sesuai resiko yang ditemukan dalam pemeriksaan) (Pudiastuti, 2011). 

2.1.4.2 Tujuan Antenatal Care 

Pada umunya kehamilan berkembang normal dan menghasilkan kelahiran bayi 

yang sehat, cukup bulan melalui jalan lahir. Namun, kadang-kadang tidak sesuai 

dengan harapan. Oleh karena itu, pelayanan antenatal merupakan cara penting untuk 

memonitor dan mendukung kesehatan ibu hamil normal dan mendeteksi ibu dengan 

kehamilan normal. Menurut Kuswanti (2014) Tujuan pelayanan antenatal care sebagai 

berikut : 

1. Memfasilitasi hasil yang sehat dan positif bagi ibu maupun bayi dengan cara 

membina hubungan baik dan saling percaya dengan ibu. 

2. Mendeteksi komplikasi-komplikasi yang dapat mengancam jiwa. 

3. Mempersiapkan kelahiran bayi. 

4. Memberikan pendidikan pada ibu hamil, suami, dan keluarga. 
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5. Memantau kemajuan kehamilan untuk memastikan kesehatan ibu dan tumbuh 

kembang bayi. 

6. Meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial ibu dan 

bayi. 

7. Mengenal secara dini adanya ketidaknormalan atau komplikasi yang mungkin 

terjadi selama hamil, termasuk riwayat penyakit secara umum, kebidanan, dan 

pembedahan. 

8. Mempersiapkan persalinan cukup bulan, melahirkan dengan selamat, ibu 

maupun bayinya dengan trauma seminimal mungkin. 

9. Mempersiapkan ibu agar masa nifas berjalan normal dan pemberian asi 

eksklusif. 

10. Mempersiapkan peran ibu dan keluarga dalam menerima kelahiran bayi agar 

tumbuh kembang secara normal. 

2.1.4.3 Standar Pelayanan Asuhan Antenatal Care 

Standar pelayanan asuhan antenatal care ada 6, yaitu : 

2.1.4.3.1 Mengidentifikasi ibu hamil 

Melakukan kunjungan rumah dan berinteraksi dengan pasien secara berkala 

untuk memberikan penyuluhan dan memotivasi ibu, suami, dan anggota kelurga agar 

mendorong ibu untuk memeriksakan kehamilannya sejak dini dan teratur (Pudiastuti, 

2011). 

Hasil yang diharapkan dari standar ini (Kuswanti, 2014) adalah ibu memahami 

tanda dan gejala kehamilan; ibu, suami, anggota masyarakat menyadari manfaat 
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pemeriksaan kehamilan secara dini dan teratur; mengetahui tempat pemeriksaan 

kehamilan; dan meningkatkan cakupan ibu hamil yang memeriksakan diri sebelum 

kehamilan 14 minggu. 

2.1.4.3.2 Pemberian asuhan antenatal 

Dalam memberikan asuhan antenatal bidan harus mampu memberikan 

pelayanan dan pemantauan antenatal yang terfokus dan berkualitas. Bidan sedikitnya 

memberikan 4 kali pelayanan antenatal selama periode kehamilan yaitu satu kali 

kunjungan selama trimester pertama (sebelum 14 minggu). Satu kali kunjungan pada 

trimester kedua (antara minggu ke 14 sampai 28), dan dua kali kunjungan selama 

trimester ketiga (antara minggu ke 28 sampai 36 dan sesudah minggu ke 36) 

(Pudiastuti, 2011). 

Pemeriksaan dan pemantauan antenatal ini bidan harus membina hubungan atas 

dasar kepercayaan dengan ibu, mempersiapkan persalinan dan kesiagaan menghadapi 

komplikasi melahirkan, melakukan skrinning dan pendeteksian penyakit yang ada serta 

pendeteksian secara dini dan penatalaksanaan kompliasi yang mungkin akan terjadi. 

Menurut Kuswanti (2014) tujuan dari standar ini adalah memberikan pelayanan 

antenatal yang berkualitas dan deteksi dini komplikasi kehamilan. Hasil yang 

diharapkan dari standar ini adalah ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal minimal 

4 kali selama kehamilan; meningkatnya pemanfaatan jasa bidan oleh masyarakat; 

deteksi dini dan komplikasi kehamilan; ibu hamil, suami, keluarga, dan masyarakat 

mengetahui tanda bahaya kehamilan dan tahu apa yang harus dilakukan; dan mengurus 

transportasi rujukan jika sewaktu-waktu terjadi kegawatdaruratan. 
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2.1.4.3.3 Melakukan pemeriksaan abdomen 

Bidan melakukan pemeriksaan abdominal secara seksama dan melakukan 

palpasi untuk memperkirakan usia kehamilan, serta bila umur kehamilan bertambah, 

memeriksa posisi, bagian terendah janin dan masuknya kepala janin ke dalam rongga 

panggul, untuk mencari kelainan serta melakukan rujukan tepat waktu (Kuswanti, 

2014). 

Standar ini bertujuan untuk memperkirakan usia kehamilam, pemantauan 

pertumbuhan janin, penentuan letak, posisi dan bagian bawah janin. Hasil yang 

diharapkan dari standar ini adalah perkiraan usia kehamilan yang lebih baik; diagnosis 

dini kehamilan letak, dan merujuknya sesuai kebutuhan; dan diagnosis dini kehamilan 

ganda dan kelainan lain serta merujuknya sesuai dengan kebutuhan. 

2.1.4.3.4 Penemuan kasus anemia dalam kehamilan 

Bidan melakukan tindakan pencegahan, penemuan, penanganan, dan atau 

rujukan semua kasus anemia pada kehamilan sesuai dengan kebutuhan yang berlaku. 

Tujuan dari standar ini adalah menemukan anemia pada kehamilan secara dini, dan 

melakukan tindak lanjut yang memadai untuk mengatasi anemia sebelum persalinan 

berlangsung. Hasil yang diharapkan dengan adanya standar ini adalah dapat mencegah 

anemia secara dini, ibu hamil dengan kasus anemia dapat ditangani lebih dini, dan 

penurunan angka kejadian anemia (Kuswanti, 2014). 

2.1.4.3.5 Deteksi dini hipertensi dalam kehamilan 

Bidan menemukan secara dini setiap kenaikan tekanan darah pada kehamilan 

dan mengenali tanda serta gejala preeklamsia lainnya, serta mengambil tindakan yang 
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tepat dan merujuknya. Tujuan dari standar ini adalah untuk mengenali dan menemukan 

secara dini hipertensi pada kehamilan dan melakukan tindakan yang dipelukan. Hasil 

yang diharapkan dari standar ini adalah ibu hamil dengan tanda preeklampsia mendapat 

perawatan yang memadai dan tepat waktu serta penurunan angka kesakitan dan 

kematian akibat eklampsi (Kuswanti, 2014). 

2.1.4.3.6 Persiapan persalinan  

Bidan memberikan saran yang tepat kepada ibu hamil, suami serta keluarganya 

pada trimester ketiga, untuk memastikan bahwa persiapan persalinan yang bersih dan 

aman serta suasana yang menyenangkan akan direncanakan dengan baik, disamping 

itu perlu persiapan transportasi dan biaya untuk merujuk bila tiba-tiba terjadi keadaan 

gawat darurat. Bidan hendaknya melakukan kunjungan rumah untuk hal ini. Hasil yang 

diharapkan dengan adanya standar ini adalah ibu hamil, suami, dan keluarga telah 

memiliki persiapan baik tempat bersalin, transportasi, dan biaya jika terjadi keadaan 

gawat darurat (Kuswanti, 2014). 

14 T dalam memeriksakan kehamilan adalah sebagai berikut (Kuswanti, 2014): 

1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan 

2. Tekanan darah 

Apabila tekanan darah melebihi 140/90 mmHg, maka perlu diwaspadai adanya 

preeklampsia. 

3. Tinggi fundus uteri 

Pemeriksaan TFU dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui umur kehamilan 

berdasarkan minggu dan hasilnya bias dibandingkan dengan hasil anamnesis. 
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4. Tetanus Toksoid (TT) 

5. Pemberian tablet zat besi 

Pemberian tablet zat besi pada ibu hamil minimal 90 tablet selama kehamilan. 

6. Test terhadap penyakit menular seksual 

7. Temu wicara/konseling 

8. Pemeriksaan Hb 

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah ibu mengalami anemia 

atau tidak. Pemeriksaan Hb pada ibu hamil sebaiknya dilakukan pada 

kunjungan pertama minggu ke-28 kehamilan. 

9. Pemeriksaan urin protein 

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengetahui apakah pada urine mengandung 

protein atau tidak untuk mendeteksi gejala preeklampsi. 

10. Test reduksi urin 

Dilakukan pada ibu hamil yang memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus. 

11. Perawatan payudara (tekan pijat payudara) 

12. Pemeliharaan tingkat kebugaran (senam hamil) 

13. Terapi yodium kapsul  

Terapi ini diberikan khusus pada ibu hamil dengan gangguan akibat kekurangan 

yodium di daerah endemis. 

14. Terapi obat malaria 
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Terapi ini diberikan kepada ibu hamil pendatang dari daerah malaria, atau ibu 

hamil dengan gejala malaria yaitu panas tinggi disertai menggigil dan hasil 

apusan darah yang positif. 

2.1.4.4 Hak-Hak Wanita Hamil 

Sebagaimana hak pasien pada umumnya, ibu hamil mempunyai hak-

hak yang sama dengan hak klien/pasien (Kuswanti, 2014) antara lain : 

1. Mendapatkan pelayanan kesehatan komprehensif, yang diberikan secara 

bermartabat dan dengan rasa hormat. 

2. Ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kesehatan dirinya 

dan bayinya. 

3. Memperoleh pendidikan dan informasi. 

4. Memperoleh gizi yang cukup. 

5. Mendapatkan pelayanan secara pribadi atau dihormati privasinya dalam setiap 

pelaksanaan prosedur. 

6. Menerima pelayanan senyaman mungkin. 

7. Menyatakan pandangan dan pilihannya mengenai pelayanan yang diterimanya. 

 

2.1.5 Faktor Pemanfaatan Pelayanan Antenatal Care 

2.1.5.1 Pemanfaatan Pelayanan Antenatal Care 

Pemanfaatan pelayanan antenatal care didefinisikan sebagai pemanfaatan yang 

memadai dan tidak memadai. Pemanfaatan yang memadai berarti penggunaan layanan 
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ANC oleh wanita hamil satu kali selama trimester pertama, satu kali selama trimester 

kedua, dan dua kali selama trimester ketiga (Erlindawati et. Al, 2008). 

2.1.5.2 Umur 

Umur adalah jumlah ketahanan hidup seseorang mulai sejak lahir hingga saat 

ini yaitu saat dilakukan penelitian. Umur ibu hamil akan mempengaruhi kunjungan 

pelayanan antenatal care karena umur ibu hamil akan mempengaruhi kondisi ibu 

selama kehamilan apakah berisiko atau tidak.  

2.1.5.3 Jenis Kelamin 

Jenis kelamin dibagi menjadi 2, yaitu laki-laki dan perempuan. Dalam 

penelitian ini jenis kelamin yang diambil adalah perempuan karena penelitian ini hanya 

meneliti faktor yang mempengaruhi ibu dalam memanfaatkan pelayanan antenatal 

care. 

2.1.5.4 Tingkat Pendidikan 

Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi seseorang dalam memanfaatkan 

pelayanan kesehatan. Kelompok masyarakat yang berpendidikan tinggi cenderung 

lebih mengetahui manfaat pelayanan kesehatan (Notoatmodjo, 2011). Dalam penelitian 

ini, tingkat pendidikan ibu akan mempengaruhi ibu hamil dalam memeriksakan 

kehamilannya.  

2.1.5.5 Pekerjaan 

Pekerjaan seseorang menunjukkan tingkat ekonomi orang tersebut. Pekerjaan 

sangat menunjang pemenuhan kebutuhan hidup. Pekerjaan pada umunya lebih banyak 

dilihat dari kemungkinan keterpaparan atau tingkat/derajad keterpaparan serta 
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besarnya risiko yang berdasarkan sifat pekerjaan, lingkungan kerja, dan sifat sosial 

ekonomi karyawan pada pekerjaan tertentu. Pekerjaan juga dapat mempunyai 

hubungan erat dengan status sosial ekonomi sedangkan pada berbagai jenis penyakit 

yang timbul dalam keluarga sering berkaitan dengan jenis pekerjaan dan pendapatan 

keluarga (Rush, 2011). Ibu yang bekerja akan mempunyai penghasilan sendiri dan 

menambah penghasilan keluarga sehingga dari segi ekonomi akan mapan dan mampu 

menggunakan fasilitas kesehatan serta memanfaatkan fasilitas kesehatan dengan baik 

(Septiani & Rosmanidar, 2017).  

2.1.5.6 Tingkat Pengetahuan 

Tingkat pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini terjadi setelah orang 

melakukan pengindraan terhadap suatu objek tertentu. Pengindraan terjadi melalui 

pancaindra manusia, yakni indra penglihatan, pendengaran, penciuman, rasa, dan raba. 

Sebagian besar pengetahuan manusia diperoleh melalui mata dan telinga. Pengetahuan 

atau kognitif merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk tindakan 

seseorang (Notoatmodjo, 2007). Pengetahuan merupakan hal yang sangat penting 

untuk terbentuknya sebuah perilaku (Djonis, 2015). Pengetahuan wanita tentang 

perawatan antenatal care merupakan peluang untuk menerima informasi kesehatan dan 

lebih memperhatikan tentang layanan kesehatan ibu (Ali et al., 2018). Apabila 

pengetahuan ibu mengenai antenatal care sudah baik maka ibu hamil akan 

memanfaatkan pelayanan antenatal care dengan sebaik mungkin dan sesuai standar 

pelayanan antenatal care. 
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2.1.5.7 Penghasilan Keluarga 

Penghasilan keluarga akan mempengaruhi seseorang dalam memanfaatkan 

pelayanan kesehatan maupun pencegahan. Seseorang kurang memanfaatkan pelayanan 

kesehatan yang ada mungkin tidak mempunyai cukup uang untuk membeli obat, 

membayar jasa, membayar transportasi, dan sebgainya (Notoatmodjo,2011). Wanita 

yang mempunyai cukup uang, cenderung memiliki layananan antenatal care yang 

lebih tinggi (Ha, 2019).  

2.1.5.8 Kemampuan Membeli Jasa Kesehatan 

Kemampuan membeli jasa kesehatan dipengaruhi  oleh pendapatan seseorang. 

Jika pendapatan seseorang kurang maka dalam membeli jasa kesehatan juga akan 

rendah. Apabila pembelian jasa kesehatan rendah maka seseorang tersebut dalam 

memanfaatkan pelayanan kesehatan juga rendah. Begitu pula sebaliknya jika 

pendapatan seseorang tinggi maka dalam membeli jasa kesehatan juga akan tinggi dan 

pemanfaatan pelayanan kesehatan juga akan tinggi pula.  

2.1.5.9 Dukungan Keluarga 

Setiap tahap usia kehamilan, ibu akan mengalami perubahan baik yang bersifat 

fisik maupun psikologis. Ibu harus melakukan adaptasi pada setiap perubahan yang 

terjadi di mana sumber stress terbesar terjadi dalam melakukan adaptasi terhadap 

kondisi tertentu. Dalam menjalani proses itu, ibu hamil sangat membutuhkan dukungan 

yang intensif dari keluarga dengan cara menunjukkan perhatian dan kasih sayang.  
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2.1.5.10 Ketersediaan Tenaga Kesehatan 

Ketersediaan tenaga kesehatan adalah jumlah tenaga kesehatan di fasilitas 

pelayanan kesehatan apakah sudah sesuai standar atau belum. Ketersediaan tenaga 

kesehatan akan mempengaruhi seseorang dalam memilih fasilitas pelayanan kesehatan.  

2.1.5.11 Aksesibilitas 

Aksesibilitas adalah layanan kesehatan itu harus dapat dicapai oleh masyarakat, 

tidak terhalang oleh keadaan geografis, sosial, dan ekonomi. Semakin jauh jarak dari 

rumah ke puskesmas akan semakin jarang ibu melakukan kunjungan pemeriksaan ke 

puskesmas. Akses geografis diukur dengan jarak, lama perjalanan, biaya perjalanan, 

jenis transportasi untuk mendapatkan layanan kesehatan dan akses ekonomi. Akses 

ekonomi berkaitan dengan kemampuan membayar biaya layanan kesehatan. Ibu hamil 

yang memanfaatkan pelayanan antenatal dapat dengan mudah mengakses pelayanan 

antenatal. Kunjungan antenatal meningkat dipengaruhi oleh akses ke pelayanan 

kesehatan mudah (Paudel et al., 2016). 

2.1.5.12 Riwayat Penyakit 

Menurut Departemen Kesehatan RI (2007) keadaan ibu hamil yang harus 

diwaspadai adalah keadaan yang mungkin berpengaruh terhadap timbulnya kesulitan 

pada kehamilan atau persalinan, salah satunya adalah pernah mengalami kesulitan 

selama kehamilan, misalnya pendarahan, kejang-kejang, demam tinggi, hipertensi, dan 

sebagainya. Keadaan tersebut harus diwaspadai karena kemungkinan ibu hamil akan 

mendapatkan kesulitan lagi sehingga diperlukan pemantauan yang lebih intensif salah 

satunya melalui kunjungan antenatal care secara berkualitas.  
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2.1.5.13 Tingkat Kepuasaan 

Kepuasaan adalah suatu keadaan yang dirasakan oleh konsumen setelah 

menggunakan atau mengalami suatu kinerja tertentu. Tingkat kepuasan dalam dunia 

kesehatan dipengaruhi oleh pelayanan tenaga kesehatan terhadap pasien. Pelayanan 

tenaga kesehatan tersebut dinilai oleh penerima jasa kesehatan baik pasien maupun 

anggota keluarganya terhadap pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. 

Penilaian tersebut berupa tingkat kepuasan pasien ataupun anggota keluarga terhadap 

pelayanan yang diberikan. Semakin tinggi sikap tenaga kesehatan yang mendukung 

maka semakin tinggi pula perilaku kunjungan pemeriksaan kehamilan, dan semakin 

rendah sikap tenaga kesehatan maka semakin rendah pula perilaku kunjungan 

pemeriksaan kehamilan (Zulfitria et al., 2017). 

 

2.2 KERANGKA TEORI 

Berdasarkan uraian dalam landasan teori, maka disusun kerangka teori 

mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan antenatal 

care yang bersumber dari teori Anderson (1974) dalam Notoatmodjo (2007). Faktor-

faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan antenatal care dibagi 

menjadi 3 yaitu karakteristik predisposisi (predisposing characteristics), karakteristik 

pendukung (enabling characteristics), dan karakteristik kebutuhan (need 

characteristics). 
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Gambar 2.2 Kerangka Teori 

Sumber : Teori Anderson (1974) dalam Notoatmodjo (2007)

Karakteristik Predisposisi 

 

Demografi : 

− Umur 

− Jenis Kelamin 

 

Struktur Sosial : 

− Pendidikan  

− Pekerjaan 

 

Manfaat Kesehatan : 

− Pengetahuan  

 

Karakteristik Pendukung 

 

Sumber Daya Keluarga : 

− Penghasilan Keluarga 

− Dukungan keluarga 

 

Sumber Daya Masyarakat : 

− Ketersediaan tenaga 

kesehatan 

− Aksesibilitas 

 

Pemanfaatan 

Pelayanan Antenatal 

Care 

Karakteristik Kebutuhan 

 

Penilaian Individu : 

− Riwayat Penyakit 

 

Penilaian Klinik : 

− Tingkat Kepuasan 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 KERANGKA KONSEP 

Berdasarkan kerangka teori, maka dibuat kerangka konsep sesuai dengan tujuan 

penelitian, sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 : Kerangka Konsep 

 Kerangka konsep dalam penelitian ini menggambarkan variabel-variabel yang 

akan diukur selama penelitian. Variabel yang ada di dalam kerangka teori tidak semua 

diteliti dalam penelitian ini. Ada dua variabel yang tidak diteliti jika diambil dari 

kerangka teori, variabel tersebut adalah jenis kelamin, dimana semua responden dalam 

peneitian ini berjenis kelamin perempuan. Variabel selanjutnya adalah ketersediaan 

tenaga kesehatan, dimana jumlah  tenaga kesehatan yang ada dalam tempat penelitian 

ini sudah memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Variabel Bebas : 

− Umur 

− Tingkat Pendidikan 

− Pekerjaan 

− Tingkat Pengetahuan 

− Penghasilan keluarga 

− Dukungan keluarga 

− Aksesibilitas 

− Riwayat penyakit 

− Tingkat kepuasan  

Variabel Terikat  

Pemanfaatan Pelayanan 

Antenatal Care  
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3.2  VARIABEL PENELITIAN 

Variabel adalah sesuatu yang digunakan sebagai ciri, sifat, atau ukuran yang 

didapatkan oleh satuan penelitian tentang suatu konsep pengertian tertentu. Variabel 

juga sebagai konsep yang mempunyai bermacam-macam nilai (Notoatmodjo, 2010). 

Sedangkan variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, 

obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). 

3.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab 

perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 2015). Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, tingkat pengetahuan, 

penghasilan keluarga, dukungan keluarga, aksesibilitas, riwayat penyakit, dan tingkat 

kepuasan.   

3.2.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat 

karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2015). Variabel terikat dalam penelitian ini 

adalah pemanfaatan pelayanan antenatal care. 

 

3.3 HIPOTESIS PENELITIAN 

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah, dimana 

rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan 

(Sugiyono, 2015).  Hipotesis dalam penelitian ini adalah : 
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1. Ada hubungan antara umur dengan pemanfaatan pelayanan antenatal care di 

Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten. 

2. Ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan pemanfaatan pelayanan 

antenatal care di Puskemas Trucuk I Kabupaten Klaten. 

3. Ada hubungan antara pekerjaan dengan pemanfaatan pelayanan antenatal care 

di Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten. 

4. Ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan pemanfaatan pelayanan 

antenatal care di Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten. 

5. Ada hubungan antara penghasilan keluarga dengan pemanfaatan pelayanan 

antenatal care di Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten. 

6. Ada hubungan antara dukungan keluarga dengan pemanfaatan pelayanan 

antenatal care di Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten. 

7. Ada hubungan antara aksesibilitas dengan pemanfaatan pelayanan antenatal 

care di Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten. 

8. Ada hubungan antara riwayat penyakit dengan pemanfaatan pelayanan 

antenatal care di Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten. 

9. Ada hubungan antara tingkat kepuasan dengan pemanfaatan pelayanan 

antenatal care di Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten. 

 

3.4 JENIS DAN RANCANGAN PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adaah desain penelitian 

kuantitatif. Penelitian ini menggunakan studi analitik deskriptif dengan rancangan 



41 

 

 

 

penelitian cross sectional. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan hubungan antara 

variabel bebas dan terikat (Notoatmodjo, 2010).  

 

3.5 DEFINISI OPERASIONAL DAN SKALA PENGUKURAN VARIABEL 

Tabel 3.1 Definisi Operasional 

No

. 

Variabel Definisi Alat Ukur Kategori Skala 

Data 

1. Pemanfaatan 

pelayanan 

antenatal 

care 

Penggunaan 

pelayanan 

antenatal care 

oleh ibu hamil 

di Puskesmas 

Trucuk I 

karena 

beberapa 

alasan seperti 

umur, tingkat 

pendidikan, 

pekerjaan, 

tingkat 

pengetahuan, 

penghasilan 

keluarga, 

dukungan 

keluarga, 

aksesibilas, 

riwayat 

penyakit, dan 

tingkat 

kepuasan. 

 

Kuesioner/ 

wawancara 

1. Ya (kunjungan ≥ 

4) 

2. Tidak   

(kunjungan< 4) 

(Sarminah, 2012) 

Ordinal 

2. Umur Umur ibu 

hamil saat 

kehamilan. 

Umur yang 

diukur adalah 

umur ibu hamil 

saat memasuki 

Kuesioner/ 

wawancara 

1. Berisiko ( <20 

tahun atau  >35 

tahun) 

2. Tidak Berisiko 

(20-35 tahun) 

Ordinal 
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awal 

kehamilannya, 

sehingga dapat 

dikelompokkan 

menjadi umur 

berisiko dan 

umur tidak 

berisiko 

 

(Septiani & 

Rosmanidar, 

2018) 

 

3. Tingkat 

Pendidikan 

Proses 

pembelajaran 

formal terakhir 

ibu hamil 

Kuesioner/ 

wawancara 

1. Pendidikan 

rendah 

(maksimal tamat 

SLTP) 

2. Pendidikan tinggi 

(minimal tamat 

SLTA) 

(Sarminah, 2012) 

 

Ordinal 

4. Pekerjaan Status ibu 

hamil dalam 

melakukan 

kegiatan setiap 

harinya untuk 

mendapatkan 

hasil baik 

barang maupun 

uang. 

Kuesioner/ 

wawancara 

1. Bekerja ( bila 

pekerjaanya 

sebagai PNS, 

swasta, buruh, 

petani, guru, 

nelayan, 

professional, 

pedagang, dan 

sebagainya) 

2. Tidak Bekerja ( 

bila dianggap 

tidak bekerja, 

pensiunan, dan 

ibu rumah 

tangga). 

(Sarminah, 2012) 

 

Ordinal 

5. Penghasilan 

keluarga 

Jumlah upah 

yang diterima 

oleh keluarga 

atas dasar 

kegiatan yang 

telah 

dikerjakan. 

Kuesioner/

wawancara 

1. Cukup 

(penghasilan 

keluarga ≥ Rp 

1.800.000) 

2. Kurang 

(penghasilan < 

Rp 1.800.000) 

Ordinal 
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(Sumber : UMK 

Kabupaten 

Klaten 2019) 

 

6. Tingkat 

Pengetahuan 

Tingkat 

kemampuan 

ibu hamil 

dalam 

menjawab 

persoalan 

dengan benar 

mengenai 

pelayanan 

antenatal care. 

Kuesioner/

wawancara 

1. Kurang, jika hasil 

skoring jawaban 

kuesioner <76% 

2. Baik jika hasil 

skoring 76-100% 

Arikunto (2006) 

dalam (Khusna, 

2016) 

 

 

Ordinal 

7. Aksesibilitas Tingkat 

kemudahan 

dalam 

mencapai 

Puskesmas, 

dinilai dari 

kemudahan 

transportasi, 

jarak, waktu 

tempuh, dan 

biaya 

pengobatan 

 

Kuesioner/ 

wawancara 

1. Sulit (nilai < 

median 10) 

2. Mudah (nilai  

≥ median 10)  

Ordinal 

8. Riwayat 

penyakit 

Ibu hamil yang 

mengalami 

gangguan 

kesehatan 

selama 

kehamilan. 

Ada tidaknya 

penyakit 

terdahulu yang 

dapat 

menimbulkan 

gangguan pada 

saat hamil. 

 

Kuesioner/ 

wawancara 

1. Ada 

penyakit/keluhan 

2. Tidak ada 

penyakit/ keluhan 

(Murniati, 2007) 

Ordinal 
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9. Dukungan 

keluarga 

Keikutsertaan 

keluarga dalam 

pengambilan 

keputusan 

mengenai 

kondisi 

kehamilan ibu 

hamil. 

Kuesioner/ 

wawancara 

1. Kurang 

mendukung (nilai 

< median 16) 

2. Mendukung 

(nilai ≥ median 

16) 

(Sugiyono, 2010) 

Ordinal 

      

10. Tingkat 

Kepuasan 

Suatu keadaan 

yang dirasakan 

oleh konsumen 

setelah 

menggunakan 

atau 

mengalami 

suatu kinerja 

tertentu. 

Kuesioner/ 

wawancara 

1.Memuaskan (nilai 

< median 29) 

2.Tidak Memuaskan 

(nilai ≥ median 

29) 

Ordinal 

 

3.6 POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

3.6.1 Populasi 

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi dalam 

penelitian ini adalah ibu yang sudah melahirkan pada tahun 2018 sebanyak 445 ibu.  

3.6.2 Sampel 

Sampel penelitian adalah objek yang diteliti dan dianggap mewakili sebuah 

populasi (Notoatmodjo,2010). Masyarakat yang akan menjadi responden harus 

memuhi kriteria inklusi dan eklusi. Kriteria inklusi adalah karakteristik umum subjek 
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penelitian pada populasi terjangkau. Sedangkan kriteria eksklusi adalah sebagian 

subjek yang memenuhi kriteria inklusi tetapi harus dikeluarkan karena sesuatu hal. 

3.6.2.1 Kriteria Inklusi 

1. Ibu yang telah melahirkan pada tahun 2018 sampai dengan Maret 2019. 

2. Ibu yang memiliki anak ≤ 1 tahun. 

3.6.2.2 Kriteria Eksklusi 

1. Tidak bersedia menjadi responden. 

2. Sulit untuk diajak komunikasi. 

 

Berdasarkan kriteria tersebut, banyaknya sampel minimal yang akan digunakan 

dalam penelitian ini diitung dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh 

Sopiyudin Dahlan (2005:15) dalam (Khusna, 2016). Pengambilan sampel dihitung 

dengan menggunaka rumus sebagai berikut : 

𝑛 =
𝑧1−∝

2⁄
2  𝑃(1 − 𝑃)𝑁

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑧1−∝
2⁄

2  𝑃(1 − 𝑃)
 

 

Keterangan : 

n = Jumlah sampel 

𝑧1−∝
2⁄

2   = Nilai normal standart (1,96) sesuai tingkat signifikan 95% 

P = Proporsi perkiraan jumlah sampel maksimal (0,5) 

N = Besar populasi 
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d = Derajat kesalahan (0,1) 

 

Dengan menggunakan rumus tersebut, jumlah sampel dalam penelitian ini 

dihitung sebagai berikut : 

𝑛 =  
(1,96)2 𝑋 0,5 𝑋 (1−0,5) 𝑋 445

(0,1)2 𝑋 (445−1) + (1,96)2 𝑋 0,5 𝑋 (1−0,5)
  

𝑛 =  
3,84 𝑋 0,25 𝑋 445

0,01 𝑋 444+3,84 𝑋 0,25
  

𝑛 =  
427,2

4,44+0,96
  

𝑛 =  
427,2

5,4
  

𝑛 =  79,1  

Berdasarkan perhitungan sampel diatas, didapatkan besar sampel minimal 

sebesar 80 sampel. Untuk menghindari kemungkinan sampel yang loss to follow up, 

maka sampel ditambah 5% menjadi 84.  

3.6.3 Teknik Pengambilan Sampel 

Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 

purposive sampling. Purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu yang dibuat oleh peneliti. Pertimbangan dalam hal ini adalah 

sesuai dengan kriteria inklusi dan ekslusi yang telah ditetapkan  (Notoatmodjo, 2010).  
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3.7 SUMBER DATA 

3.7.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu 

responden. Data tersebut berasal dari hasil wawancara dan kuesioner yang diajukan 

kepada ibu yang melahirkan di wilayah kerja Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten. 

3.7.2  Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang berasal dari pengumpulan data yang dilakukan 

oleh orang lain, bukan berasal dari peneliti sendiri. Data sekunder dalam penelitian ini 

berasal dari Puskesmas Trucuk I Kabupetan Klaten berupa jumlah ibu yang 

melahirkan, alamat ibu, dan data geografis wilayah kerja Puskesmas Trucuk I 

Kabupaten Klaten. Selain itu data sekunder juga diperoleh dari buku, makalah, laporan, 

jurnal, referensi-referensi lain yang berkaitan dengan tema penelitian. Kemudian data 

tersebut digunakan sebagai data pendukung dalam menganalisa data primer. 

 

3.8 INSTRUMEN PENELITIAN DAN TEKNIK PENGAMBILAN DATA 

3.8.1 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat-alat yang akan digunakan untuk pengambilan 

data (Notoatmodjo, 2005). Instrumen adalah perangkat yang digunakan untuk 

mengungkap data. Instrumen penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut : 

3.8.1.1 Kuesioner 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya 
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(Sugiyono, 2015). Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien yang 

berisikan daftar pertanyaan untuk wawancara terstruktur oleh peneliti dengan 

responden. 

  

3.8.2 Teknik Pengambilan Data 

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

3.8.2.1 Wawancara 

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk 

memperoleh informasi dari terwawancara yang digunakan peneliti untuk menilai 

keadaan seseorang (Arikunto, 2013). Peneliti menanyakan  langsung dari sumbernya, 

tujuannya untuk mencari data yang belum terjaring dengan kuesioner. Variabel yang 

ditanyakan dan diambil dengan cara wawancara adalah umur, tingkat pendidikan, 

pekerjaan, penghasilan keluarga. Pelaksanaan pengambilan data menggunakan 

kuesioner dilakukan dengan langkah-langkah : 

1. Menyusun kuesioner dengan berpedoman pada indicator definisi 

operasional faktor-faktor. 

2. Melakukan pengujian instrument kuesioner dengan uji coba pada calon 

responden. 

3. Melakukan uji validitas dan realibilitas dari hasil percobaan kuesioner, 

menggunakan program computer. 

4. Memperbanyak instrument kuesioner sesuai dengan jumlah sampel yang 

telah ditentukan. 
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5. Melakukan wawancara ke masing-masing responden. 

6. Pelaksaaan wawancara secara terpimpin sesuai dengan yang telah 

tercantum dalam kuesioner, tidak berkembang kepada pertanyaan ain. 

7. Wawancara dilakukan pada ibu yang memiliki anak kurang dari 1 tahun. 

3.8.2.2 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengambil 

data yang berasal dari dokumen asli. Dokumen dalam penelitian ini berupa gambar. 

 

3.9 PROSEDUR PENELITIAN 

3.9.1 Tahap Persiapan 

Tahap persiapan penelitian adalah mengurus surat perijinan ke Puskesmas 

Trucuk I Kabupaten Klaten, dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Membuat surat perijinan pengambilan data dari kampus ditujukan ke 

BAPPEDA Kabupaten Klaten. 

2. Memasukan surat perijinan pengambilan data ke BAPPEDA Kabupaten 

Klaten. 

3. Membuat surat perijinan pengambilan data dari BAPPEDA Kabupetan 

Klaten untuk ditujukan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten. 

4. Memasukkan surat perijinan pengambilan data ke Dinas Kesehatan 

Kabupaten Klaten. 

5. Mengambil data yang diperlukan yang nantinya dapat dijadikan sebagai 

permasalahan kesehatan. 
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6. Menganalisis data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten untuk 

menemukan permasalahan dan tempat permasalahan. 

7. Membuat surat perijinan studi pendahuluan ke BAPPEDA Kabupaten 

Klaten untuk ditujukan ke Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten. 

8. Memasukkan surat perijinan studi pendahuluan ke Puskesmas Trucuk I 

Kabupaten Klaten. 

9. Melakukan studi pendahuluan ke Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten. 

10. Menyusun proposal skripsi 

3.9.2 Tahap Pelaksanaan 

 Tahap pelaksanaan penelitian dilakukan dengan langah-langkah sebagai 

berikut : 

1. Merekap data sekunder dari Puskesmas Trucuk I. 

2. Melakukan penentuan subyek penelitian untuk dijadikan responden penelitian. 

3. Meminta data alamat responden. 

4. Meminta kesediaan responden untuk mengikuti penelitian. 

5. Mewawancarai subyek penelitian mengenai antenatal care. 

3.9.3 Tahap Pasca Penelitian 

Tahap pasca penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data setelah dilakukan wawancara. 

2. Menganalisis data dari hasil wawancara 
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3.10 TEKNIK ANALISIS DATA 

3.10.1 Pengolahan Data 

 Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara editing, pengkodean data 

terhadap nilai jawaban, entry data dan tabulasi data. 

3.10.1.1 Editing 

 Yaitu memeriksa kembali kelengkapan data yang telah dikumpulkan meliputi 

kebenaran pengisian, kelengkapan jawaban, konsisten, dan relevani jawaban terhadap 

daftar petanyaan yang diberikan. 

3.10.1.2 Koding 

 Yaitu kegiatan merubah data berbentuk huruf menjafi angka atau bilangan 

masig-masing variabel penelitian diberi kode angka selanjutnya dimasukkan dalam 

lembar kerja label untuk mempermudah entri di komputer. 

3.10.1.3 Entri Data 

 Suatu proses memasukkan data ke dalam komputer untuk selanjutya dilakukan 

analisis data degan menggunakan program komputer. 

3.10.1.4 Tabulasi Data  

Merupakan proses pengelompokan jawaban yang serupa dan 

menjumlahkannya dengan cara teliti dan teratur ke dalam tabel yang telah disediakan. 

Dalam penelitian ini, sebelum melakukan penelitian di wilayah kerja 

Puskesmas Trucuk I Kabupaten Klaten, peneliti melakukan uji validitas dan reliabilitas 

terlebih dahulu di Puskesmas Bayat Kabupaten Klaten. Tujuan uji validitas dan 

reliabilitas ini adalah untuk menguji semua pertanyaan yang peneliti susun supaya 



52 

 

 

 

pertanyaan-pertanyaan tersebut valid dan reliabel. Dalam uji validitas dan reliabilitas 

ini ada beberapa pertanyaan yang tidak valid dan reliabel yang kemudian pertanyaan 

tersebut dihilangkan oleh peneliti. Setelah selesai uji validitas dan reliabilitas, 

kemudian peneliti melakukan penelitian di wilayah kerja Puskesmas Trucuk I 

Kabupaten Klaten. 

3.10.2 Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua cara yaitu: 

3.10.2.1 Analisis Univariat 

 Analisis univariat bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan 

karakteristik setiap variabel penelitian (Notoatmodjo, 2010). Analisis ini dilakukan 

dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi yang meliputi variabel bebas dan 

variabel terikat. Analisis ini untuk mengetahui gambaran distribusi dan proporsi dari 

masing-masing variabel yang diteliti, yaitu umur, tingkat pendidikan, pekerjaan, 

tingkat pengetahuan, penghasilan keluarga, dukungan keluarga, jarak ke pelayanan 

kesehatan, riwayat penyakit, dan sikap tenaga kesehatan. 

3.10.2.2 Analisis Bivariat 

 Analisis bivariat dilakukan terhadap dua variabel yang diduga berhubungan 

atau berkorelasi dengan pengujian statistik (Notoatmodjo, 2010). Analisis bivariat 

digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel bebas dan variabel 

terikat dengan uji statistik yang sesuai dengan skala data yang ada.  

Uji yang digunakan dalam analisis bivariat ini yaitu uji chi-square dengan 

perangkat SPSS versi 16.0. Dalam penelitian ini uji chi square digunakan sebagai uji 
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dependensi untuk menguji hipotesis mengenai ada atau tidaknya hubungan antara 

variabel bebas dan terikat.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1 SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh simpulan sebagai 

berikut : 

1. Tidak ada hubungan umur dengan antara pemanfaatan pelayanan antenatal care 

(p value = 0.168). 

2. Tidak ada hubungan antara tingkat pendidikan dengan pemanfaatan pelayanan 

antenatal care (p value = 0.275). 

3. Ada hubungan antara pekerjaan dengan pemanfaatan pelayanan antenatal care 

(p value = 0.004). 

4. Tidak ada hubungan antara penghasilan dengan pemanfaatan pelayanan 

antenatal care (p value = 0.50).. 

5. Ada hubungan antara tingkat pengetahuan dengan pemanfaatan pelayanan 

antenatal care (p value = 0.004).. 

6. Tidak ada hubungan antara aksesibilitas dengan pemanfaatan pelayanan 

antenatal care (p value = 1). 

7. Tidak ada hubungan antara riwayat penyakit dengan pemanfaatan pelayanan 

antenatal care (p value = 1). 
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8. Tidak ada hubungan antara dukungan keluarga dengan pemanfaatan pelayanan 

antenatal care (p value = 0.183). 

9. Ada hubungan antara tingkat kepuasan dengan pemanfaatan pelayanan 

antenatal care (p value = 0.002). 

 

6.2  SARAN 

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diberikan saran sebagai 

berikut : 

6.2.1. Bagi Puskesmas Trucuk I 

1. Mengupayakan untuk meningkatkan program KIA. 

2. Memberikan penyuluhan kepada ibu hamil mengenai penting antenatal care 

serta bahaya apabila tidak mlakukan kunjungan antenatal care secara teratur. 

6.2.2 Bagi Ibu Hamil 

1.  Meningkatkan pengetahuan mengenai pentingnya kunjungan antenatal care 

dan risiko apabila tidak melakukan kunjungan antenatal care sesuai standar.  

2. Melakukan kunjungan antenatal care secara rutin. 

6.2.3 Bagi Peneliti Selajutnya 

1. Menambahkan variabel lain dan menambah pertanyaan mengenai variabel-

variabel yang sudah peneliti susun. 

2. Tidak hanya meneliti pada ibu hamil namun juga pada petugas kesehatan.    
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