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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Berdasarkan klasifikasi Angka Kematian Ibu dari WHO pada tahun 

2008 di negara ASEAN hanya Singapura yang mencapai Angka Kematian 

Ibu < 15 yaitu 9 per 100.000 kelahiran hidup dan hanya Laos yang memiliki 

Angka Kematian Ibu > 500 yaitu 580 per 100.000 kelahiran hidup. 

Sedangkan Indonesia angka kematiannya mencapai  240 per 100.000 

kelahiran hidup. Hal ini menunjukkan Indonesia belum mencapai salah satu 

target MDGs 2015. Angka Kematian Ibu  (AKI) menggambarkan jumlah 

wanita yang meninggal dari satu penyebab kematian terkait dengan ganguan 

kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus 

insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari 

setelah melahirkan) tanpa mememperhitungkan lama kehamilan per 100.000 

kelahiran hidup (WHO, 2011). 

 AKI di Indonesia untuk periode 5 tahun sebelum survei (2003-2007) 

sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup, Angka  ini lebih rendah jika 

dibandingkan hasil SDKI tahun 2002–2003 yang mencapai 307 per 100.000 

kelahiran hidup. AKI menjadi salah satu indikator penting dalam 

menentukan derajat kesehatan masyarakat. Hal nampak adanya 

kecenderungan penurunan AKI berdasarkan Badan Pusat Statistik (2008) 

sejak tahun  1994 sampai dengan tahun 2007, dengan hasil pada spesifik 

tahun 1994 sebesar 390/100.000 kelahiran hidup, tahun 1997 sebesar  
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334/100.000 kelahiran hidup, tahun 2002 sebesar 307/100.000 kelahiran 

hidup  dan  tahun 2007 sebesar 228/100.000 kelahiran hidup (Kemenkes RI, 

2011). 

Pelayanan kesehatan yang berkualitas dapat menjadi faktor 

penurunan AKI, akan tetapi kematian dapat terjadi jika dalam pelayanan 

kegawatdaruratan tepat waktu dilatar belakangi oleh terlambat mengenal 

tanda bahaya dan mengambil keputusan, terlambat mencapai fasilitas 

kesehatan serta terlambat  mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan. 

Hal ini dapat dilihat berdasarkan AKI provinsi Jawa Tengah yang 

mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 116,01/100.000 kelahiran 

kehidupan menjadi 116,34/100.000 kelahiran hidup. Kematian terbanyak 

terletak  di Kabupaten Brebes  dengan jumlah 51 kematian, sedangkan 

Surakarta menduduki peringkat ke 4 dengan jumlah 6 kematian setelah 

Salatiga, Magelang dan Pekalongan (Dinas Kesehatan Provinsi Jawa 

Tengah, 2012). 

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut 

dengan meningkatkan kualitas pelayanan asuhan  persalinan yaitu dengan 

cara penerapan standar Asuhan Persalinan Normal (APN) dengan harapan 

menurunnya proporsi perdarahan dan infeksi.  Dalam penerapan standar 

APN ini menekankan  petugas kesehatan untuk patuh menggunakan 

partograf dalam melakukan pemeriksaan fisik serta dokumentasi hasil,  

dalam Assasement Kualitas Pelayanan Maternal tahun 2012 di 20 

kabupaten/ kota di Indonesia menunjukan penggunaan partograf di Rumah 

Sakit sebesar 41% sedangkan di Puskesmas sebesar 68,3%. Dengan   hasil 
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tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan  petugas dalam penggunaan 

partograf masih rendah padahal pemeriksaan fisik yang teliti serta 

penggunaan partograf yang benar dapat mencegah terjadinya komplikasi 

persalinan (Kemenkes RI, 2014). 

Beberapa penelitian yang   berkaitan   dengan  partograf membuktikan 

bahwa penggunaan partograf belum dilakukan sebagaimana mestinya serta 

ditemukan faktor–faktor yang mempengaruhi petugas kesehatan dalam 

melakukan pengisian partograf. Menurut Islami (2014) dari tujuh orang 

bidan di Poliklinik Bhayangkara Polresta Surakarta hanya dua yang 

menggunakan partograf sedangkan yang tiga bidan tidak menggunakan 

partograf dan dua bidan mengisi tapi tidak lengkap. Menurut Sari (2012) 

faktor penyebab ketidaklengkapan dalam pengisian partograf seperti 

kurangnya ketelitian dalam pengisiannya dengan alasan item yang diisi 

terlalu banyak dan simbol yang terlalu kecil, terkadang bidan memiliki 

persepsi lembar partograf dirasa sudah cukup lengkap jika hal–hal penting 

saja udah diisi, repot karena banyak pasien yang akan bersalin serta terlalu 

banyak item yang harus diisi. 

Studi pendahuluan dilakukan di Puskesmas Pajang karena salah satu 

dari 4 puskesmas yang mempunyai pelayanan rawat inap dengan total 17 

puskesmas yang ada di Surakarta dan telah menggunakan Sistem Informasi 

Manajemen Puskesmas (SIMPus)  secara  online akan tetapi partograf 

belum termasuk dalam sistem SIMPus. Puskesmas pajang mempunyai 

jumlah 9 tenaga kesehatan bidan dengan 4 wilayah binaan yang  melayani 
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jumlah kunjungan K4 ibu hamil 995 pasien dan jumlah persalinan 906 

pasien pada periode tahun 2013. Berdasarkan wawancara, salah satu bidan 

mengatakan dengan jumlah pasien yang banyak membuat pengisian 

partograf secara lengkap pun tidak dapat dilakukan saat proses persalinan 

karena terlalu banyak yang diisi dan terlalu kecil tulisannya yang ada dalam 

partograf akan tetapi bidan pun akan tetap melengkapi setelah selesai 

persalinan sebagai dokumentasi. 

Dengan berbagai kendala yang ditemukan serta berdasarkan Studi 

pendahuluan di Puskesmas Pajang, penulis tertarik untuk menganalisis 

kebutuhan dalam perencanaan patograf berbasis web yang seiring dengan 

kemajuan teknologi sehingga dapat lebih membantu bidan dalam 

mengambil keputusan dalam proses persalinan. Maka penulis mengambil 

judul “Analisis Kebutuhan Perencanaan Sistem Informasi Manajemen 

Partograf Berbasis Web Di Puskesmas Pajang Surakarta”. 

 

B. Rumusan masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana analisis 

kebutuhan perencanaan sistem informasi  manajemen partograf berbasis 

web di Puskesmas Pajang Surakarta ?” 

 

C. Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis   kebutuhan   perencanaan   partograf    berbasis   web di 
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Puskesmas Pajang Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Menganalisis kelemahan partograf manual dalam perencanaan 

partograf berbasis web. 

b. Menganalisis kebutuhan fungsional dalam perencanaan partograf 

berbasis web. 

c. Menganalisis kebutuhan non fungsional dalam perencanaan 

partograf berbasis web. 

 

D. Manfaat  

1. Bagi Bidan 

Memberikan deskripsi atau gambaran terhadap bidan  tentang sistem 

informasi manajemen partograf berbasis web. 

2. Bagi Puskesmas 

Hasil   penelitian   ini   dapat  digunakan   untuk  lebih   meningkatkan 

pelayanan di Puskesmas sehingga dapat mencapai derajat kesehatan 

masyarakat yang berkualitas. 

3. Bagi peneliti lain 

Dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan perancangan 

partograf berbasis web. 

4. Bagi institusi 

 Dapat bermanfaat untuk menambah referensi di perpustakaan. 


