The purpose of this study was to determine the relationship of maternal age and
paity on antenatal care at health centers LJPTD Balfour Kemalaraia Eastem District of Ulu
Ogan Histories in 2013.
Types of anatytic suruey research with cross sectional approach. The population in
tiiis study were all pregnant wamen who came to the health center UPTD Kemalaraia
Eastem District of Balfour Hr'sfones Ulu Ogan in 2013 the number of 248 pregnant women.
Research samp/es using accidental sampling method obtained 40 pregnant wamen. Data
cattection througtt the check list. Data processing univaiate and bivariate analysis.
From fhe resulls af the study showed no corre{ation between age and antenatal care
(p vatue 0.028) and no assocrafion between parity with antenatal care (p value 0.028).
Researchers gave suggeslions fo fhe health center UPTD Kemalaraia that would
provide facitities for expectant mothers by providing counseling to pregnant women about th*
prenatal
care.
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Brunei Darussalam dengan angka kematian
PENDAHULUAN

ibu

13/100.000 kelahiran hidup, dan
terendah adalah Laos yaitu 6601100.000

Pemeriksaan kehamilan adalah
perawatan yang dilakukanidiberikan kepada

kelahiran hidup. lndonesia

seorang ibu hamil sampai saat persalinan.

rnenempati urutan ketujuh dengan angka

Kehamilan bukanlah suatu

penyakit,

kematian ibu 420/100.000 kelahiran hidup.

melainkan sebuah proses fisiologis yang

rnembutuhkan peningkatan

sendiri

Namun sebenamya angka kematian ibu
hamil ini dapat dicegah jika ibu melakukan

proses

metabolisme dan nutrisi untuk pertumbuhan

ANC dengan teratur

janin. Kunjungan pertama harus seawal

Di lndonesia dari seluruh 33 provinsi pada

'rnungkin, dengan tujuan untuk memperoleh

tahun 2012 terdapat sebanyak 5.060.037

data dasar klinik(1).

ibu hamil, 783.185 sebanyak (15,a7%) ibu

Di negara-negara berkembang seperti

yang melakukan pemeriksaan kehamilan K1

K1 dan
sudah sesuai dengan target yang
kawasan ASEAN, cakupan

(2).

K4

dan K4 sebanyak 847.233 (16,74%), itu
berarti cakupan Kl dan K4 di lndonesia

diharapkan oleh WHO, kematian ibu hamil

masih sangat rendah. Namun

akibatnya kurangnya pemeriksaan pada
waktu hamil menurun. Negara dengan

dibandingkan persentase antara K1 dan K4,

cakupan K1 dan K4 paling tinggi dicapai.

dibandingkan dengan cakupan K1. Data

bila

persentase cakupan K4 lebih tinggi bila
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yang didapatkan dari Direktur Jenderal
Kesehatan lbu dan Anak Depkes Rl
Provinsi Sumatera Selatan tahun 2A12

2x sebulan sampai kehamilan I bulan; di
periksa ulang setiap minggu sesudah
kehamilan 9 bulan; e) periksa khusus bila

didapatkan bahwa

di

sebanyak 174.421

ibu hamil, sebanyak

kesehatan reproduksi yang optimal seorang

21.951 ibu hamil atau 12,58% ibu telah

wanita sebaiknya hamil dengan jarak

memeriksakan

interval lebih dari 2 tahun antara anak yang

kehamitannya

Sumatera Selatan

pada K1 dan

ada keluham-keluhan

satu dengan.yang lain. Selain itu seorang

lnformasi yang didapatkan dari

wanita sebaiknya jangan hamil sebelum
berusia 20 tahun atau setelah 35 tahun.

Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan
Komering Ulu pada tahun 2012

Tegasnya, idealnya seorang wanita

menunjukkan bahwa dari jurnlah cakupan

tahun

ibu hamil sebanyak 942 ibu hamil diperoleh

antara umur 2O-35 tahun. Ini berarti bahwa

jumlah cakupan pelayanan K1 sebanyak
911 ibu hamil dengan pencapaian 96,70/o

umur ibu di luar batas tersebut merupakan

dan cakupan K4 didapatkan sebanyak 845

lbu yang melahirkan anak lebih dar!

ibu hamil dengan pencapaian

sebaiknya hamildi usia antara 20 hingga 35

pada jarak waktu hamil dan bersalin yang

ibu hamil yang

memeriksa kehamilan

pendek. Jumlah anak yang banyak

sarana kesehatan atau disebut K1 dan K4
dari perkiraan jumlah sarana ibu hamil pada

{grandemuftipara) juga menyebabkan
tingginya angka kematian perinatal di

tahUn 2012 diperoleh jumlah cakupan
pelayanan K1 sebanyak 942 ibu hamil

lndonesia. Oleh karena itu seorang wanita

kematian maternal dan neonatus selain dari

yang hamil harus mengatur

sesuai dengan jadwal berikut

2

ini:a)

umur ibu lebih dari 35 tahun maka disebut

pemeriksaan pertama kaliyang ideal adalah

"grande multigravida", yang memerlukan
perhatian khusus sehingga pemeriksaan

sedini mungkin ketika haidnya terlambat
satu bulan; b) periksa ulang 1x sebulan
sampai kehamilan 7 bulan; c) periksa ulang

kehamilan sangat dianjurkan

,:!

E
E

jumlah

sampai 3 orang
adalah kelahiran yang otpimal o). Paritas
yang ideal adalah 2-3, dengan jarak
persalinan 34 tahun. Bila G lebih dari 5 dan
kelahiran, kelahiran

Pemeriksaan kehamilan dilakukan

fr

(').

lndikator pelayanan kesehatan ibu
harnil dapat dilihat dari jumlah kunjungan

pencapaian 89,77o (5).

E

sehat adalah

3 orang anak beresiko 44,9% pada

89,7o/o{a).

didapatkan sebanyak 845 ibu hamil dengan

E'--

[). Kurun reproduksi

kehamilan dengan risiko tinggi(KRT)

dengan pencapaian 96,7o/o dan cakupan K4

G.

Untuk mendorong

f<4

sebanyak 23.4il (13,M%t ibu hamil(3).

c
xgr

(6).
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(1).

Data didapatkan dari profil UPTD

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan

Puskesmas Kemalaraja dan dari responden

metode survey analitik dengan pendekatan

melalui pengisian kuesioner.

cross sectianal{8)-

Untuk menguji tingkat kemaknaan dilak',rkan

uji statistik Chi Sguare dengan

Populasi dalam penelitian ini adaiah

seluruh ibu hamil yang datang ke UPTD

kepercayaan

derajat

95%

Kecamatan

mempunyai batas
kemaknaan p value < 0,05, jika F 111,1;r,11.," .r

Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering

0,05, artinya ada hubungan yang bennakna

Ulu tahun 2013. Sampel

antara kedua variabel tersebut, namun jika

Puskesmas Kemalaraja

penelitian

rnenggunakan metode accidental sampling

40
Penelitian dilaksanakan di

dan

didapatkan berjumlah

Puskesmas Kemalaraja

orang.

hubungan yang bermakna antara kedua

UPTD

variabel iersebut.

Kecamatan

Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering
Ulu.

TTASIL

l.

Analisis Univariat
Tabel

l. Distritrusi Frekuensi

Karakteristik

Pemeriksaan kehamilan, Umur, dan Paritas
Frekuensi
Persentase (7o)

Pemeriksaan Kehamilan

-

Sesuai Standar

11

Tidak Sesuai Standar

23

12,5
57 5

Resiko Tinggi
Resiko Rendah

l9

11,5

2t

s?s

Paritas Tinggi

2t

52,s

Paritas Rendah

l9

47,5

Umur

-

Paritas

-

Dari Tabel 1. atas dapat dilihat

bahwa

(52,5%) orang. responden yang memiliki

responden dengan pemeriksaan kehamilan

paritas resiko tinggi yattu 21 {52,5%) or8*l
dan yang memiliki paritas resii<o rei'rdi,

sesuai standai' sebany-ak 17 i42,5%\ orang
dan yang tidak sesuai standar sebanyak 23

I

I

yaitu 19 (47,5%) orang.

(57,5%) orang. Responden dengan umur
resiko tinggi yaitu 19 (47,5o/o| orang dan
umur resiko rendah yailu 21
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ir
l.Analisa Bivariat
Tabel 2. Hutrungan Umur dan paritas

Pemeriksaan Kehamilan

Pemeriksaan Kehamilan
Karakteristik

Sesuai Standar

Tidak Sesuai
Standar

x

OT

lo

Pvalue

ot

N

OT

12

30

7

17,5

19

47.5

E

12,5

to

40,0

21

52,5

5

41tr
I L.J

16

40,0

21

52,5

tt

30

7

-i7,5

10

47,5

lo

10

Umur

-

Resiko Tinggi
Resiko
Rendah

Faritas

-

Paritas Tinggi

0,028

0,028

Paritas
Rendah

siatisilk diperoieh p vaiue

C,C2E

maka dapai

Dari tabel 2. dilihat responden berumur

disimpulkan ada hubungan yang bermakna

resiko tinggi lebih besar

antara paritas dengan pemeriksaan

dengan

pemeriksaan kehamilan sesuai standar

kehamilan.

yaitu sebanyak 30,0%. Sedangkan proporsi

responden berumur resiko rendah lebih

PEMBAHASAN

Pada

be$ar dengan pemeriksaan kehamilan tidak

sdsuai standar yaitu sebanyak 40,0%. Dari

I

.{i

t

dikelompokkan menjadi

.hasil uji statistik diperoleh p value 0,028
artinya dapat disimpulkan ada hubungan
yang bermakna antara umur dengan

I

I
:
i
I
l

2

umur

kategori yaitu

resiko tinggi dan resiko rendah. Dari hasil

penelitian didapat bahwa

proporsi

responden berumur resiko tinggi lebih besar

pemeriksaan kehamilan. Responden paritas

dengan pemeriksaan kehamilan

tinggi lebih besar dengan pemeriksaan
kehamilan tidak sesuai standar yaitu
sebanyak 40,0o/o. Sedangkan proporsi
responden paritas rendah lebih besar
dengan pemeriksaan kehamilan sesuai

standar yaitu sebanyak 30,0%. Sedangkan

I

i

ini

penelitian

sesuai

proporsi responden berumur resiko rendah
lebih besar dengan pemeriksaan kehamilan

tidak sesuai standar yaitu sebanyak 40,0%.

Bila dilihat dari hasil uji Chi

standar yaitu sebanyak 30,0%. Dari hasil uji

didapatkan p value 0,028.
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Square

r

Hasil penelitian ini sejalan dengan

penelitiannya didapatkan hasil adanya
hubungan yang bermakna antara paritas

hasil penelitian yang dilakukan oleh pratiwi
(2010). Dalam penetitiannya didapatkan

hasil adanya hubungan yang

antara umur dengan
kehamilan dengan

penelitian

ini

dengan pemeriksaan kehamilan dengan p

bermakna

value 0,011P).

pemeriksaan

p value 0,019

{n).

lbu yang melahirkan anak lebih dari 3
orang anak beresiko 44,Ao/o pada kematian

Dalam

didapatkan hasil bahwa

sebagian besar responden berumur resiko
tinggi melakukan pemeriksaan kehamitan

dan neonatus selain daripada
iarak waktu hamil dan bersalin yang
pendek. Jumlah anak yang banyak

sesuai standar. Maka dapat diasumsikan
hal ini disebabkan karena pada responden

{grandemultipara} juga menyebabkan
tingginya angka kematian perinatal di

maternal

dengan umur resiko tinggi telah memitiki
pemahaman yang baik tentang pentingirya

lndonesia. Oleh karena itu seorang wanita

yang hamil harus mengatur

pemeriksaan kehamilan terutama bagi

kelahiran. kelahiran

rutin

memiliki paritas rendah

dalam

ini

Pada penelitian ini paritas ibu
dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu

disebabkan karena pada

ibu

paritas

responden memiliki anak <2 orang dan
jarak kehamilan yang ideal, jadi mereka

proporsi

memiliki waktu luang untuk melakukan

responden paritas tinggi lebih besar dengan

tidak

melakukan

rendah dimana dalam penelitian inirata_rata

paritas tinggi dan paritas rendah. Dari hasil

pemeriksaan kehamilan

orang

pemeriksaan kehamilan sesuai standar hal

melakukan pemeriksaan kehamilan.

penelitian didapat bahwa

3

Dalam penelitian ini didapatkan hasil
bahwa sebagian besar responden yang

> 35 tahun. Adanya pemahaman yang baik
tentang pentingnya pemeriksaan kehamilan

menyebabkan responden

2

sampai
adalah kelahiran yang otpimal. r)

mereka yang termasuk dalam resiko tinggi
salah satunya adalah umur < 20 tahun atau

jumlah

pemeriksaan kehamilan-

sesuai

standar yaitu sebanyak 40,A%. Sedangkan
proporsi responden paritas rendah lebih

SIMPULAN

kehamilan

1. Dari 40 responden didapatkan
responden dengan peme:-ikse:n

sesuai standar yaitu sebanyak 30,0%. Bila
dilihat dari hasil uji Chi Square didapatkan p

kehamilan sesuai standar sebanyak 17
(42,5o/ol orang dan yang tidak sesuai

besar dengan pemeriksaan

value 0,028.

standar sebanyak 23 tST,Sa/o) orang.

Hasil ini didukung oleh hasil penelitian
yang dilakukan oteh pratiwi (20j0). Dalam
68
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,

2.

?

o
o.

Responden dengan umur resiko tinggi
yaitu 19 {47,5oloJ orang dan umur resiko

Metade Penelitian

rendah yailu 21 {52,54/0) orang.
Responden yang memiliki paritas resiko

Jakarta: Rineka Cipta
o

(47,5%) orang.

Hamil

Ada hubungan yang bermakna a1lara

Medan.

UPTD Puskesmas Kemalaraja
Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten
Ogan Komering Ulu tahun 2413.

Ada hubungan yang bermakna antara
paritas dengan pemeriksaan kehamilan

di UPTD

Puskesmas Kemalaraja

Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten
Ogan Komering Ulu tahun 2013.
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