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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia 

masih cukup tinggi. Berdasarkan pidato dari Kepala Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo  pada acara webinar 

tentang implikasi hasil sensus penduduk 2020, dikatakan bahwa di Indonesia, 

Angka Kematian Ibu (AKI) dari data tahun 2015 masih cukup tinggi dengan 305 

per 100.000 penduduk dan Angka Kematian Bayi (AKB) pada tahun 2017 sebesar 

24 per 1000 kelahiran hidup. Menurut WHO, penyebab kematian ibu hamil yang 

paling sering adalah komplikasi saat kehamilan dan melahirkan. 

Kementerian Kesehatan menyebutkan tiga kondisi yang akan memperbesar 

peluang komplikasi persalinan dan mengakibatkan kematian ibu. Tiga kondisi 

tersebut yaitu terlambat memutuskan untuk mencari pertolongan bagi 

kegawatdaruratan obstetri, terlambat mencari tempat rujukan yang disebabkan 

oleh keadaan geografis dan masalah transportasi, dan terlambat memperoleh 

penanganan yang adekuat di tempat rujukan karena kurangnya sumber daya dan 

fasilitas kesehatan pada pusat rujukan. 

Salah satu alasan penyebab terjadinya tiga kondisi tersebut adalah karena 

belum adanya sistem terpusat yang dapat memantau status ibu hamil, jika hal ini 

masih terus dibiarkan maka AKI dan AKB akan semakin meningkat, sehingga 

diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat membantu dalam memantau status 

ibu hamil. Dimana sistem informasi itu sendiri adalah alat untuk menyajikan 

informasi sedemikian rupa sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Dengan 

adanya sistem informasi dapat membantu membuat data dari ibu hamil menjadi 

lebih rapi dan terpusat sehingga kondisi ibu hamil yang akan melakukan 

persalinan dapat terus dipantau dan jika terdapat indikasi kegawatdaruratan pada 

ibu hamil dapat segera ditangani oleh bidan yang bertanggungjawab.  
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Praktik mandiri bidan di kabupaten Bantul belum memiliki sebuah sistem 

informasi yang dapat membantu dalam memantau dan memeriksa kondisi ibu 

hamil yang akan melakukan persalinan, sehingga bidan tidak dapat memantau 

kondisi ibu hamil, akibatnya kegawatdaruratan dari kondisi ibu hamil baru 

terdeteksi saat melakukan persalinan dan bidan sudah terlambat dalam melakukan 

pertolongan. Sedangkan. jika kondisi kegawatdaruratan bisa dideteksi lebih awal, 

maka akan semakin banyak ibu dan bayi yang bisa tertolong karena dapat segera 

ditangani. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan 

yang akan diteliti pada penelitian ini adalah bagaimana sistem informasi dapat 

melakukan skrining kegawatdaruratan dalam persalinan. 

 

1.3 Ruang Lingkup  

Ruang lingkup berisi uraian yang menjelaskan kompleksitas atau lingkup 

objek yang diteliti. Ruang lingkup digunakan agar pembahasan lebih terarah dan 

sesuai. Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Skrining yang dimaksudkan dalam sistem ini adalah mengelompokkan 

status atau kondisi persalinan ibu hamil menjadi dua kondisi yaitu rujuk dan 

tidak rujuk.  

2. Sistem hanya digunakan untuk mencatat hasil pemeriksaan kondisi pasien 

saat akan melakukan persalinan, bukan saat pemeriksaan biasa atau saat 

pasien sedang melakukan proses persalinan. 

3. Sistem tidak berkaitan dengan proses pembayaran atau proses administrasi 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah menghasilkan Sistem Informasi Screening 

Kegawatdaruratan Persalinan Praktik Mandiri Bidan berbasis website untuk 

meningkatkan pelayanan serta keselamatan persalinan. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, manfaat dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

 Dapat menerapkan dan membandingkan ilmu yang diperoleh selama 

belajar di STMIK AKAKOM Yogyakarta, serta menambah 

pengetahuan dan wawasan dalam bidan teknologi komputer. 

2. Bagi Bidan Praktik Mandiri 

 Membantu bidan dalam mengelompokkan status resiko ibu yang akan 

melakukan persalinan berdasarkan kelompok rujuk dan tidak rujuk. 

 Membantu bidan dalam mengambil keputusan pada persalinan dalam 

bentuk rujuk dan tidak rujuk. 

 Dengan adanya sistem, proses pendataan dan pelayanan kepada ibu 

bersalin jadi lebih cepat sehingga dapat meningkatkan kepuasan pasien. 

 Laporan yang dibutuhkan dapat lebih mudah dan lebih cepat diperoleh 

pada saat yang diperlukan. 

 Memberikan tindakan pencegahan yang lebih cepat jika terjadi 

komplikasi atau kelainan karena telah dideteksi sejak dini sebelum 

melakukan persalinan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memahami lebih jelas skripsi yang dibuat, materi-materi yang tertera 

pada skripsi ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika 

penyampaian sebagai berikut: 

1. Pendahuluan 

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang 

lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

2. Tinjauan Pustaka dan dasar teori 
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Bab ini berisi teori yang berupa pengertian dan definisi yang diambil 

dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan laporan skripsi serta 

beberapa literature yang berhubungan dengan penelitian. 

3. Metode penelitian 

Bab ini menyajikan langkah eksperimen yang dilakukan dalam 

penelitian yang meliputi bahan/data yang sesuai dengan fungsinya 

berdasarkan kebutuhan analitis dan teknis, kedua peralatan yang terdiri dari 

hardware dan software yang dibutuhkan dalam penelitian, ketiga prosedur 

dan pengumpulan data yang berisi mengenai variable, prosedur, organisasi, 

dan lokasi yang akan digunakan serta data yang akan dikumpulkan, dan 

yang terakhir atau yang keempat adalah analisis dan perancangan sistem 

yang menguraikan analisis sistem serta rancangan sistem yang meliputi 

rancangan proses, rancangan procedural, rancangan data, dan rancangan 

user interface. 

4. Implementasi dan pembahasan 

Bab ini berisi implementasi dan uji coba sistem dan pembahasan. 

Implementasi dan uii coba sistem menguraikan implementasi sistem yang 

dianggap penting atau inti dari penelitian yang sesuai dengan rancangan. 

Sedangkan pembahasan materi berisi hasil pengujian yang dikaitkan dengan 

penelitian lain atau tinjauan pustaka ataupun dengan dasar teori yang ada. 

5. Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa 

yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 

 

 


