
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indikator terpenting untuk menilai kualitas pelayanan obstetri dan 

ginekologi di suatu wilayah adalah dengan melihat Angka Kematian Ibu dan 

Angka Kematian Bayi di wilayah tersebut. Berdasarkan hasil SDKI angka 

kematian ibu menurun dari 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2004 

menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Sementara target 

yang akan dicapai sesuai kesepakatan Millennium Development Goals 

(MDGs) tahun 2015, angka kematian ibu turun menjadi 102 kematian per 

100.000 kelahiran hidup. Pemerintah telah memiliki komitmen untuk 

mempercepat penurunan angka kematian Ibu di Indonesia sesuai sasaran  

MDGs (Depkes RI, 2012)  

Angka kematian ibu di Jawa Tengah pada tahun 2010 sebesar 

104.97/100.000 kelahiran hidup, tahun 2011 sebesar 116,01/100.000 

kelahiran hidup, mengalami peningkatan lagi pada tahun 2012 sebesar 

116,34/100.000 kelahiran hidup. (Dinas Kesehatan Jawa Tengah, 2013). 

Angka kematian ibu kecamatan Ngemplak Boyolali tahun 2011 berjumlah 2 

orang dari 1.342 kelahiran hidup dengan 1 kasus Preeklamsi berat dan 1 kasus 

serangan jantung, sedangkan pada tahun 2012 angka kematian ibu berjumlah 

3 orang dari 1.352 kelahiran hidup dengan 1 kasus preeklamsi berat, 1 kasus 

perdarahan dan 1 kasus serangan jantung (IBI Ngemplak Boyolali, 2013). 
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Upaya pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu salah 

satunya adalah dengan menyiapkan berbagai fasilitas kesehatan, khususnya 

dalam proses melahirkan. Selain meningkatkan ketersediaan fasilitas 

kesehatan, pemerintah juga berupaya menghasilkan bidan-bidan profesional 

antara lain dengan melakukan pelatihan penanganan kegawatdaruratan 

obstetri dan neonatal bagi bidan, dimana pelatihan tersebut salah satunya 

adalah penggunakan partograf pada proses pertolongan persalinan (Indrawati, 

2004). Partograf adalah alat bantu untuk memantau kemajuan persalinan dan 

membantu petugas kesehatan dalam mengambil keputusan dalam 

penatalaksanaan, selain itu juga memberi peringatan pada petugas kesehatan 

bahwa suatu persalinan berlangsung lama, gawat ibu dan janin, dan tindakan 

antisipasi segera (Sumapraja, 2002). 

Partograf juga dapat meningkatkan mutu dan keteraturan 

pemantauan janin dan ibu. Disamping itu dapat mengetahui lebih awal adanya 

persalinan abnormal dan menurunkan resiko perdarahan post partum secara 

bermakna dan akan meniadakan persalinan macet, rupture uterin dan lain-lain 

(Sumapraja, 2002). 

Untuk meningkatkan mutu palayanan dan mencegah terjadinya 

komplikasi maka sosialisasi penggunan partograf sangat diperlukan untuk 

mencapai persalinan yang aman. Dengan penerapan partograf yang 

diharapkan dapat menurunkan resiko terjadinya komplikasi pada ibu dan 

bayi, penggunaan partograf secara rutin dapat memastikan bahwa ibu dan 

bayinya mendapatkan asuhan yang aman, adekuat dan tepat waktu serta 
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membantu mencegah terjadinya penyulit yang dapat mengancam kesehatan 

jiwa mereka. Partograf telah terbukti efektif dalam mencegah persalinan 

lama, menurunkan tindakan bedah kebidanan yang pada akhirnya 

meningkatkan kesejahteraan janin (Sumapraja, 2002). 

Menurut Sari (2012) ketidaklengkapan seringkali terjadi pada item 

penulisan waktu pertama kali terjadi kontraksi, volume urin, pendamping saat 

persalinan, alamat persalinan, dan waktu inisiasi menyusu dini pada item bayi 

baru lahir. Pemanfaatan informasi yang terdapat pada pengisian partograf 

yaitu dapat dijadikan sebagai informasi untuk membuat keputusan klinik, 

untuk mengetahui kemajuan persalinan masih dalam batas normal atau tidak, 

dapat dijadikan sebagai data riwayat persalinan, dan sebagai sarana 

komunikasi antara rekan kerja. Faktor penyebab ketidaklengkapan dalam 

melakukan pengisian partograf adalah kelengahan bidan sendiri seperti, 

menganggap item ini hanya sebagai data penunjang saja, merasa repot untuk 

mengisi karena sibuk dengan pasien yang akan bersalin, komponen yang diisi 

terlalu banyak serta item yang diisi terlalu kecil simbolnya.  

Menurut hasil survei pendahuluan di 4 puskesmas yaitu puskesmas 

Kerjo, puskesmas Gondangrejo, puskesmas Salatiga dan puskesmas Boyolali 

yang banyak terdapat item lembar patograf yang tidak dilengkapi adalah di 

puskesmas Boyolali. Hasil observasi terhadap 20 berkas lembar partograf  

yang dilakukan di RB/BPS Ngemplak Boyolali, didapatkan hasil bahwa 

terdapat ketidaklengkapan pada pengisian partograf yaitu pada kolom waktu 

pada saat ketuban pecah sebanyak 40%, status kehamilan sebanyak 50%, 
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alamat pasien dan tempat persalinan sebanyak 50%. Sedangkan hasil survei 

pada 10 bidan, dari 5 aspek yang diujikan hampir semua bidan menjawab 

salah pada aspek indikasi penggunaan partograf. hal ini ditunjukkan dari 10 

bidan yang menjawab benar sebanyak 1 bidan, menjawab salah 9 bidan. Dari 

aspek ini menunjukkan bahwa partograf hanya digunakan pada persalinan 

normal saja tetapi pada teorinya partograf digunakan pada semua jenis 

persalinan baik persalinan normal maupun patologi.   

Kelengkapan partograf sangat penting untuk memonitor persalinan, 

jika item pada penulisan waktu pada saat ketuban pecah tidak ditulis, maka 

bidan akan kesulitan mendeteksi kegawatdaruratan yang berhubungan dengan 

ketuban pecah dini dan kesulitan dalam mengambil keputusan apabila pasien 

mengalami kegawatdaruratan. Penulisan jam ini berfungsi untuk 

pengobservasian pemeriksaan pasien secara berkelanjutan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan 

penelitian dengan judul “Hubungan Pengetahuan dan Masa Kerja Bidan 

dengan Kelengkapan Pendokumentasian Lembar Partograf di Fasilitas 

Kesehatan Wilayah Kerja IBI Ranting Ngemplak Boyolali Tahun 2013”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada 

Hubungan Pengetahuan dan Masa Kerja Bidan dengan Kelengkapan 

Pendokumentasian Lembar Partograf di Fasilitas Kesehatan Wilayah Kerja 

IBI Ranting Ngemplak Boyolali Tahun 2013?” 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara pengetahuan dan masa kerja bidan 

dengan kelengkapan pendokumentasian lembar partograf di fasilitas 

kesehatan wilayah kerja IBI ranting Ngemplak Boyolali. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan bidan tentang partograf di wilayah 

kerja IBI ranting Ngemplak Boyolali. 

b. Mengetahui masa kerja bidan di wilayah kerja IBI ranting Ngemplak 

Boyolali. 

c. Mengetahui kelengkapan pendokumentasian lembar partograf di 

wilayah kerja IBI ranting Ngemplak Boyolali. 

d. Mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan bidan tentang 

partograf dengan kelengkapan pendokumentasian lembar partograf di 

wilayah kerja IBI ranting Ngemplak Boyolali. 

e. Mengetahui hubungan antara masa kerja bidan dengan kelengkapan 

pendokumentasian lembar partograf di wilayah kerja IBI ranting 

Ngemplak Boyolali 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Bidan 

Setelah dilakukan penelitian diharapkan dapat menjadi bahan 

masukkan bagi bidan dalam melaksanakan pendokumentasian partograf 

dengan benar dan sesuai dengan standar. 

2. Bagi Peneliti 

Sebagai bahan penelitian selanjutnya mengenai tingkat 

pengetahuan dan masa kerja bidan dengan kelengkapan pendokumentasian 

lembar partograf di fasilitas kesehatan wilayah kerja IBI ranting Ngemplak 

Boyolali dan menambah referensi yang telah ada. 

 


