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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG   

Persalinan merupakan proses membuka dan menutupnya kembali jalan 

lahir disertai dengan turunnya janin dan plasenta sampai keluar secara 

lengkap, sedangkan kelahiran adalah proses turunnya janin dari dalam jalan 

lahir hingga sampai keluar dari rahim (Wagiyo & Putrono, 2016). 

Persalinan adalah proses yang dialami perempuan yang merupakan 

pengeluaran sebuah janin yang mampu hidup di luar kandungan dengan 

melalui tahap proses seperti penipisan dan pembukaan serviks serta adanya 

reaksi kontraksi yang berlangsung dalam waktu yang sudah ditentukan. Pada 

masa persalinan yang dilakukan dengan cara Sectio Caesarea (SC) merupakan 

resiko yang paling tinggi daripada persalinan pervaginam (Rohani, Saswita, & 

Marisah, 2011). 

Penyebab kematian ibu sangat komplek, setiap hari 800 ribu ibu 

meninggal akibat komplikasi kehamilan dan persalinan. Sebagian besar 

kematian di negara berkembang seperti Indonesia. Meskipun capaian 

kematian angka menurun, menurut Millenium Development Goals (MDGs) 

2015 menargetkan angka sebesar 102/100.000 kelahiran hidup (Kesehatan & 

Indonesia, 2016). 
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Angka kematian ibu maternal pada tahun 2016 yaitu 94,82/100.000 

kelahiran hidup, angka ini menurun dibandingkan pada tahun 2015 yaitu 

159/100.000 kelahiran hidup. Berdasarkan profil kesehatan Kabupaten 

Sukoharjo pada tahun 2016 menunjukkan Kecamatan Kartasura memiliki 

jumlah kematian ibu yang tinggi yaitu dengan 3 kematian (Dinkes, 2016). 

Perbandingan angka kematian ibu di negara berkembang seperti 

Indonesia dan negara maju jauh sangat berbeda pada tahun 2015 yaitu 

239/100.000 kelahiran hidup dibandingkan 12/100.000 kelahiran hidup. 

Tingginya angka kematian ibu di negara berkembang seperti di Indonesia 

karena kehamilan banyak sehingga angka kematian juga banyak dibandingkan 

dengan di negara maju dengan kehamilan sedikit sehingga angka kematian 

juga sedikit. Diberbagai wilayah memiliki perbedaan angka kematian ibu 

dengan menunjukkan ketidakmerataan seperti dalam segi status ekonomi, 

letak geografis dan tempat tinggal (WHO, 2018). 

Umur ibu pada saat hamil sangat mempengaruhi kondisi kehamilan, 

karena selain berhubungan dengan fungsi organ reproduksi juga berhubungan 

dengan kondisi psikologis terutama kesiapan dalam menerima kehamilan. 

Umur ibu pada saat hamil merupakan salah satu risiko tinggi didalam 

kehamilannya yaitu saat usia kurang dari 20 tahun (G. N. Putri, Winarni, & 

Dharmawan, 2017). 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ceklis kartu skor poedji 

rochjati, karena dalam kartu skor poedji rochjati macam faktor risiko nya ada 

banyak yaitu ada 20 poin dan sudah ada skor nya masing-masing, kemudian 

penggunaannya lebih akurat, deteksi skor lebih bagus, lebih mudah untuk 

menyimpulkan skor nya dan sudah terpercaya bagi kalangan kesehatan seperti 

di puskesmas, rumah sakit maupun dokter. 

Penelitian ini dilakukan di rumah sakit Nirmala Suri, karena peneliti 

sudah melakukan survey terlebih dahulu sehingga peneliti melakukan 

penelitian di rumah sakit Nirmala Suri. Dari survey yang di dapatkan di 

rumah sakit Nirmala Suri yaitu karena jenis persalinan ada banyak seperti 

persalinan dengan normal maupun dengan sectio cassarea/sc, bahkan data 

dalam satu tahun jumlah pasien bisa mencapai kurang lebih ada 400. Sehingga 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di rumah sakit Nirmala Suri. 

Berdasarkan pengertian pada latar belakang diatas maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “Gambaran 

Persalinan Pada Ibu Dengan Menggunakan Skor Poedji Rochjati di Rumah 

Sakit Nirmala Suri”. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka akan melakukan penelitian 

tentang gambaran persalinan pada ibu dengan menggunakan skor poedji 

rochjati di Rumah Sakit Nirmala Suri untuk mengetahui persalinan ibu dengan 

skor poedji rochjati? 



4 
 

 
 

C. TUJUAN 

1. Tujuan Umum 

Untuk mengetahui gambaran persalinan ibu dengan menggunakan skor 

poedji rochjati di Rumah Sakit Nirmala Suri. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui rentan umur ibu hamil. 

b. Untuk mengetahui status gravida. 

c. Untuk mengetahui jenis-jenis persalinan. 

d. Untuk mengetahui jumlah skor pada ibu dengan menggunakan kartu 

skor poedji rochjati. 

e. Untuk mengetahui gambaran persalinan dengan jumlah skor. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Dari hasil penelitian dapat mengetahui gambaran persalinan pada ibu 

dengan menggunakan skor poedji rochjati. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Perawat 

Diharapkan lebih mengetahui lagi tentang gambaran persalinan pada 

ibu dengan menggunakan skor poedji rochjati. 
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b. Bagi Mahasiswa 

Diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa 

mengenai gambaran persalinan pada ibu dengan menggunakan skor 

poedji rochjati. 

c. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai informasi dasar mengenai gambaran persalinan ibu dengan 

menggunakan skor poedji rochjati. 

d. Bagi Institusi 

Sebagai sumber informasi akademik tentang gambaran persalinan pada 

ibu dengan menggunakan skor poedji rochjati. 

E. KEASLIAN PENELITIAN 

Tabel 1. Keaslian Peneltian 

No Peneliti/Tahun Judul Metode 

Penelitian 

Sampel Hasil 

1. Amdad, 

Nurdiati, & 

Ratnawati, 

(2018) 

Upaya Ibu 

Hamil Risiko 

Tinggi Untuk 

Mencari 

Layanan 

Persalinan di 

Puskesmas 

Waruroyam 

Purposive 

Sampling 

Ibu hamil tidak 

mengetahui 

kehamilan 

dengan risiko 

tinggi 

Ibu hamil risiko 

tinggi mencari 

layanan untuk 

bersalin dari 

bidan, 

puskesmas dan 

rumah sakit. Ibu 

hamil risiko 

tiggi pergi ke 

puskesmas atau 

rumah sakit 

bukan atas niat 

sendiri tetapi 

karenan nasihat 

bidan. 
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2. Putri, Winarni, 

& Dharmawan, 

(2017) 

Gambaran Umur 

Wus Muda dan 

Faktor Risiko 

Kehamilan 

Terhadap 

Komplikasi 

Persalinan Atau 

Nifas di 

Kecamatan 

Bandungan 

Kabupaten 

Semarang 

Simple 

Random 

Sampling 

Didapatkan 

sampel 

sebanyak 61 

WUS muda 

Penelitian ini 

menggunakan 

data sekunder 

yang di 

dapatkan dari 

buku KIA ibu, 

sehingga 

validitas dalam 

penelitian ini 

bergantung pada 

validitas data 

yang terdapat 

pada buku KIA 

tersebut. 

3. Syalfina, (2017) Analisis Faktor 

Risiko 

Komplikasi 

Kehamilan 

Trimester III 

Cross 

sectional 

Besar sampel 

berjumlah 80 

responden 

Penelitian ini 

menggunakan 

pemgumpulan 

data primer yang 

diperoleh dari 

wawancara 

dengan 

menggunakan 

kuesioner dan 

dokumentasi. 

4. Afritayeni, 

(2017) 

Hubungan 

Umur, Paritas 

dan Pendamping 

Persalinan 

Dengan 

Intensitas Nyeri 

Persalinan Kala 

I 

Cross 

sectional 

Sampel pada 

pada penelitian 

ini berjumlah 30 

ibu bersalin 

Hasil observasi 

dari 13 ibu 

bersalin tidak 

didampingi 

keluarga saat 

inpartu dengan 

alasan takut 

melihat proses 

melahirkan dan 

keluarga yang 

mendampingi 17 

orang ibu yang 

melahirkan 

memberikan 

perhatian seperti 

mengelus-elus 

wajah, mengelap 

keringat dan 
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memberikan 

kata-kata 

sanjungan dalam 

memotivasi ibu 

saat bersalin. 

5. Yani & 

Wulandari, 

(2014) 

Pengaruh 

Pemberian 

Asuhan Sayang 

Ibu Bersalin 

Terhadap Lama 

Persalinan Kala 

II Primipara 

Cross 

Sectional 

Dengan jumlah 

sampel 10 ibu 

besalinan yaitu 5 

ibu bersalin 

diberikan 

asuhan sayang 

ibu dan 5 ibu 

bersalin tidak 

diberikan 

asuhan sayang 

ibu. 

- Bahwa dari 5 

responden 

asuhan sayang 

ibu 3 

responden 

(60%) dan 

tidak diberikan 

asuhan sayang 

ibu 2 

responden 

(0%). 

- Lama 

persalinan kala 

II cepat ada 3 

(60%) dan 

kala II lama 2 

(40%). 

- Persalinan 

normal setelah 

diberikan 

asuhan sayang 

ibu sebanyak 3 

(60%).  

 

 

 

 

 

 


