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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Jaelani, Abdul Khodir, dkk (2016) mengembangkan sistem informasi 

manajemen screening resep pasien rawat jalan dengan menggunakan metode 

prototype dimulai dari analisis kebutuhan dan desain sistem. Kriteria yang 

digunakan antara lain seperti: jenis kelamin, berat badan dan usia pasien. 

Screening resep dilakukan oleh bagian farmasi setelah dokter menginputkan data 

diagnosis pasien dan data resep obat ke dalam sistem. 

Chandra, Muhammad, dkk (2019) membangun sistem screening berbasis 

sistem informasi manajemen menggunakan metode prototyping model. Screening 

pada sistem dilakukan dengan  menggunakan kriteria antara lain seperti: kasus 

kompleks, penyakit kronis, kasus terminal, masalah finansial, kurangnya 

dukungan social dan lain sebagainya yang digunakan untuk menentukan apakah 

pasien termasuk dalam  kategori yang membutuhkan case manager. Proses 

screening dilakukan dengan mengsikan biodata pasien, lalu dilanjutkan dengan 

memilih kriteria yang sesuai dengan yang tersedia di menu screening, kemudian 

dari data yang tersimpan tersebut dilihat apakah pasien termasuk dalam kategori 

yang membutuhkan case manager.  

Maulani, Jauhari (2019) membuat sebuah aplikasi kesehatan karyawan 

dengan menggunakan metode epidemiologi screening. Proses screening pada 

aplikasi dilakukan dengan cara peserta mengisikan jawaban dari beberapa 

pertanyaan seputar riwayat kesehatan, pola makan, riwayat penyakit keluarga dan 

riwayat penyakit pribadi, kemudian hasil data tersebut di screening dan 

menampilkan hasil kesehatan  berupa berat badan ideal untuk peserta tes, hasil 

indeks masa tubuh yang diketahui angka dan keterangannya, serta perhitungan 

hasil dari 4 penyakit Diabetesmiletus, Hipertensi, Jantung coroner, Ginjal Kronik 

dengan keterangan Rendah, Sedang dan Tinggi. 
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Firmansyah, Rizal Imam, dkk (2019) membuat aplikasi screening gizi anak 

dengan menggunakan metode forward chaining untuk menentukan status gizi 

anak berdasarkan indeks masa tubuh menurut umur yang sesuai dengan indeks 

antropometri dengan kriteria yang digunakan adalah jenis kelamin, umur, berat 

badan dan tinggi badan. Screening dilakukan dengan memasukkan data 

berdasarkan kriteria tanpa harus menghitung indeks masa tubuh anak dan 

mencocokkan dengan umurnya kemudian, dari data yang dimasukkan tersebut 

diperoleh informasi status gizi anak.  

Nilansari, Anis Febri, dkk (2020) membuat analisis sistem informasi 

screening untuk menentukan resep pasien rawat jalan. Kriteria yang digunakan 

antara lain seperti: berat  badan dan usia pasien yang harus dimasukkan karena 

terdapat resep obat untuk anak di bawah 12 tahun. Screening resep yang dilakukan 

petugas apotek meliputi screening administratif, screening farmasetis dan 

screening klinis. Screening dilakukan setelah dokter memeriksa pasien dan 

menginputkan diagnosa penyakit beserta obat ke dalam sistem yang kemudian 

bagian farmasi melakukan screening resep dari data resep tersebut.  

Selanjutnya skripsi yang akan dibuat adalah sistem informasi skrining 

kegawatdaruratan persalinan dengan data yang digunakan adalah data bidan 

sekaligus pengurus, data pemeriksaan ibu hamil dan data persalinan. Perbedaan 

dengan penelitian sebelumnya adalah sistem informasi skrining ini fokus pada 

skrining status ibu hamil yang akan melakukan persalinan, kriteria yang 

digunakan yaitu antara lain: komplikasi, obsterik, nadi, hemoglobin dan lain-lain. 

Skrining dilakukan dengan memasukkan data ibu hamil yang melakukan 

pemeriksaan sebelum persalinan, kemudian dari data yang telah dimasukkan ke 

dalam sistem tersebut, sistem menampilkan hasil apakah ibu hamil perlu dirujuk 

atau tidak, lalu bidan memberikan konfirmasi dari hasil pemeriksaan tersebut. 

Bidan yang bertugas sebagai pengurus kemudian mendapatkan notifikasi melalui 

SMS dan kemudian memasukkan catatan atau komender ke dalam sistem untuk 

menangani pasien. Informasi yang dihasilkan dari sistem informasi screening ini 

adalah laporan jumlah pasien rujuk dan tidak rujuk, laporan persalinan spontan 

dan buatan, laporan bayi hidup, meninggal dan sakit, serta laporan ibu melahirkan 
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sehat, sakit dan meninggal. Tabel perbandingan dari penelitian sebelumnya dapat 

dilihat pada Tabel 2.1.  

Tabel 2.1 Perbandingan Tinjauan Pustaka 

No Penulis Judul Objek Screening 

1. Jaelani, Abdul 

Khodir, dkk 

(2016) 

Pengembangan Model 

Sistem Informasi 

Manajemen Skrining Resep 

Pasien Rawat Jalan di 

Puskesmas kota Yogyakarta 

Pasien 

Rawat Jalan 

Puskesmas 

Kota 

Yogyakarta 

Kriteria: jenis kelamin, berat badan 

dan usia pasien.  

Screening resep dilakukan oleh 

bagian farmasi setelah dokter 

menginputkan data diagnosis pasien 

dan data resep obat ke dalam sistem. 

2. Chandra, 

Muhammad, 

dkk (2019) 

Pengembangan Sistem 

Informasi Manajemen 

Skrining Case Manager 

RSUP Persahabatan Jakarta 

RSUP 

Persahabatan 

Jakarta 

Kriteria: kasus kompleks, penyakit 

kronis, kasus terminal, masalah 

finansial, kurangnya dukungan 

sosial dsb. Screening dilakukan 

dengan mengsikan biodata pasien 

dan memilih kriteria kemudian dari 

data tersebut dilihat apakah pasien 

termasuk dalam kategori yang 

membutuhkan case manager. 

3. Firmansyah, 

Rizal Imam, dkk 

(2019) 

Aplikasi Skrining Gizi Anak 

Menggunakan Metode 

Forward Chaining 

Puskesmas 

Cakung 

Kriteria: jenis kelamin, umur, berat 

badan dan tinggi badan. Skrining 

dilakukan dengan memasukkan data 

berdasarkan kriteria, kemudian dari 

data tersebut diperoleh informasi 

status gizi anak berdasarkan indeks 

masa tubuh menurut umur. 

4. Maulani, 

Jauhari (2019) 

Aplikasi Kesehatan 

Menggunakan Metode 

Epidemiologi Skrining Tes 

untuk Karyawan CV. 

Annisa 

Karyawan 

CV. Annisa 

Screening dilakukan dengan 

mengisikan jawaban dari beberapa 

pertanyaan seputar riwayat 

kesehatan. Kemudian data tersebut 

di screening dan menampilkan hasil 

kesehatan  berupa berat badan ideal 

untuk peserta tes, hasil indeks masa 

tubuh yang diketahui angka dan 

keterangannya, serta perhitungan 

hasil dari 4 penyakit. 
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5.  Nilansari, Anis 

Febri, dkk 

(2020) 

Analisis Kebutuhan dan 

Desain Model Sistem 

Informasi Skrining Resep 

Pasien Rawat Jalan di 

Puskesmas Kotagede I 

Puskesmas 

Kotagede I 

Kriteria: berat  badan dan usia. 

Skrining dilakukan setelah dokter 

memeriksa pasien dan 

menginputkan diagnosa penyakit 

beserta obat ke dalam sistem yang 

kemudian bagian farmasi 

melakukan skrining resep dari data 

resep tersebut. 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Sistem Informasi 

Sistem informasi adalah alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa 

sehingga bermanfaat bagi penerimanya. Tujuannya adalah untuk memberikan 

informasi dalam perencanaan, memulai, pengorganisasian, operasional sebuah 

perusahaan yang melayani sinergi organisasi dalam proses mengendalikan 

pengembilan keputusan. (Kertahadi, 2007) 

Tujuan dari sistem informasi adalah untuk menghasilkan informasi. Sistem 

infomasi merupakan data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para 

penggunanya. Untuk dapat berguna, maka harus tersedia tiga pilar seperti berikut: 

1. Relevance: Tepat kepada orangnya 

2. Timeliness: Tepat waktu 

3. Accurate: Akurat atau tepat nilainya 

Fungsi dari sistem informasi adalah: 

 Meningkatkan aksesibilitas data secara efektif dan efisien kepada 

pengguna, tanpa dengan perantara sistem informasi 

 Menjamin ketersediaan kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan 

sistem informasi secara kritis 

 Memperbaiki produktivitas aplikasi pengembangan dan pemeliharaan 

sistem 

 Menetapkan investasi yang hendak diarahkan pada sistem informasi 

 Mengantisipasi dan memahami akan konsekuensi ekonomi 
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 Mengidentifikasi kebutuhan mengenai keterampilan pendukung sistem 

informasi 

 Mengembangkan proses perencanaan yang efektif 

Sistem informasi memiliki beberapa komponen seperti di bawah ini: 

 Komponen  input: Data yang masuk ke dalam sistem informasi 

 Komponen model: Kombinasi prosedur, logika dan model matematika 

yang memproses data yang tersimpan pada basis data dengan cara yang 

sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan 

 Komponen output: Hasil informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang 

berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. 

 Komponen teknologi: Alat dalam sistem informasi, teknologi digunakan 

dalam menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses 

data, menghasilkan dan mengirimkan output, serta memantau 

pengendalian sistem. 

 Komponen basis data: Kumpulan data yang saling berhubungan yang 

tersimpan di dalam computer dengan menggunakan software database. 

 Komponen control: Komponen yang mengendalikan gangguan terhadap 

sistem informasi. 

  

2.2.2 Skrining (Screening) 

Screening data merupakan bagian dari metode untuk menyiapkan data-data 

agar dapat memberikan informasi yang maksimal. Terutama dalam menganalisis 

data secara kuantitatif disarankan untuk melakukan screening data terlebih dahulu. 

Screening data bertujuan untuk mengantisipasi data-data yang tidak tersedia atau 

hilang. Screening data juga dilakukan untuk mengatasi kekurangan data ketika 

pengisian kuesioner oleh responden. Sering pengisian data yang terlewat oleh 

responden atau tidak mengisinya sehingga mengakibatkan data ini tidak tersedia. 

Menurut Webb (2005), skrining/penapisan merupakan metode test 

sederhana yang digunakan secara luas pada populasi sehat atau populasi yang 

tanpa gejala penyakit (asimptomatik). Skrining/penapisan tidak dilakukan untuk 
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mendiagnosa kehadiran suatu penyakit, tetapi untuk memisahkan populasi subjek 

skrining/penapisan menjadi dua kelompok yaitu orang-orang yang lebih beresiko 

menderita penyakit tersebut dan orang-orang yang cenderung kurang beresiko 

terhadap penyakit tertentu. Mereka yang mungkin memiliki penyakit (yaitu, 

mereka yang hasilnya positif) dapat menjalani pemeriksaan diagnostic lebih lanjut 

dan melakukan pengobatan jika diperlukan. 

Menurut Komisi Penyakit Kronis AS (1951) dalam kamus Epidemiologi, 

skrining/penapisan didefiniskan sebagai “identifikasi dugaan penyakit atau 

kecacatan yang belum dikenali dengan menerapkan pengujian, pemeriksaan atau 

prosedur lain yang dapat diterapkan dengan cepat. Tes skrining/penapisan 

memilah/memisahkan orang-orang yang terlihat sehat untuk dikelompokkan 

menjadi kelompok orang yang mungkin memiliki penyakit dan kelompok orang 

yang mungkin sehat. Sebuah tes skrining/penapisan ini tidak dimaksudkan untuk 

menjadi upaya diagnosa. Orang dengan temuan positif menurut hasil 

skrining/penapisan atau suspek suatu kasus harus dirujuk ke dokter untuk 

diagnosis dan menjalani pengobatan yang diperlukan. 

Skrining/penapisan dalam persalinan dilakukan untuk memisahkan pasien 

yang lebih beresiko atau menderita penyakit tertentu dan bisa menyebabkan 

terjadinya komplikasi saat persalinan dengan pasien yang kurang beresiko 

mengalami komplikasi saat persalinan dengan cara melakukan pengecekan 

kondisi pada ibu hamil. Pasien yang lebih beresiko akan langsung dirujuk ke 

dokter untuk mendapatkan penanganan lanjutan yang diperlukan. 

 

2.2.3 Kegawatdaruratan Persalinan  

Kegawatdaruratan adalah kejadian tidak diduga atau terjadi secara tiba-tiba, 

seringkali merupakan kejadian yang berbahaya (Dorlan, 2011). Kegawatdaruratan 

dapat juga didefinisikan sebagai situasi serius dan kadang kala berbahaya yang 

terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga dan membutuhkan tindakan segera guna 

menyelamatkan jiwa atau nyawa (Campbell, 2000). 
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Istilah kegawatdaruratan adalah suatu keadaan yang serius, yang harus 

mendapatkan pertolongan segera. Bila terlambat atau terlantar akan berakibat 

buruk, baik memburuknya penyakit atau kematian. Istilah kegawatdaruratan 

dalam kebidanan adalah kegawatdaruratan yang terjadi pada wanita hamil, 

melahirkan atau nifas. Kegawatdaruratan dapat terjadi secara tiba-tiba, bisa 

disertai dengan kejang, atau dapat terjadi sebagai akibat dari komplikasi yang 

tidak dikelola atau dipantau dengan tepat. Cara mencegah kegawatdaruratan 

adalah dengan melakukan perencanaan yang baik, mengikuti panduan yang baik 

dan melakukan pemantauan yang terus menerus terhadap pasien. 

Kegawatdaruratan dalam persalinan dibagi menjadi beberapa macam salah 

satunya adalah kegawatdaruratan Obstersi. Kegawatdaruratan obstetri adalah 

kondisi kesehatan yang mengacam jiwa yang terjadi dalam kehamilan atau selama 

dan sesudah persalinan kelahiran. Terdapat sekian banyak penyakit dan gangguan 

dalam kehamilan yang mengancam keselamatan ibu dan bayinya (Chamberlain, 

Goffery, & Phillip Steer, 1999). Kasus gawat darurat obstersi adalah kasus 

obstersi yang apabila tidak segera ditangani akan berakibat kematian ibu dan 

janinnya. Kasus ini menjadi penyebab utama kematian ibu janin dan bayi baru 

lahir (Saifuddin, 2002). Masalah kedaruratan selama kehamilan dapat disebabkan 

oleh komplikasi kehamilan spesifik atau penyakit medis atau bedah yang timbul 

secara bersamaan. 

Pada penentuan status kegawatdaruratan persalinan terdapat beberapa 

kriteria yang menentukan pasien termasuk dalam kategori indikasi rujuk atau 

normal. Berikut ini adalah kriteria dan kondisi pasien yang menentukan pasien 

termasuk dalam kategori indikasi rujuk: 

1. Pasien termasuk kategori indikasi rujuk jika perilaku kesehatan pasien 

adalah perokok, mengkonsumsi minuman keras atau miras dan pengguna 

narkoba. 

2. Pasien termasuk dalam kategori indikasi rujuk jika obsterik atau jarak 

kehamilan saat ini dengan kehamilan sebelumnya kurang dari 2 tahun. 

Sedangkan jika obsterik atau jarak kehamilan saat ini dengan kehamilan 
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sebelumnya lebih dari atau sama dengan 2 tahun, pasien tidak termasuk 

dalam kategori indikasi rujuk. 

3. Pasien dengan riwayat persalinan buatan atau caesar yang termasuk dalam 

kondisi bedah besar maka termasuk dalam kategori indikasi rujuk. 

4. Pasien yang memiliki komplikasi. 

5. Pasien dengan kondisi jenis kesadaran syok atau coma termasuk dalam 

kategori indikasi rujuk, sedangkan untuk pasien dengan jenis kesadaran 

komposmentis atau samnolensi dan sopor masih termasuk dalam kategori 

pasien normal dan tidak perlu dirujuk karena kesadaran sopor dan 

samnolensi masih bisa dibangunkan jika diberikan rangsangan.  

6. Pasien yang memiliki tinggi badan kurang dari 145 cm, berat badan kurang 

dari 50 kg dan memiliki lingkar lengan yang kurang dari 23 cm. 

7. Pasien dengan pemeriksaan mata amnesis dan ikterik. 

8. Pasien dengan pemeriksaan mulut memiliki luka mulut dan karies. 

9. Pasien dengan pembesaran kelenjar tiroid. 

10. Pasien dengan pembesaran vena jugularis. 

11. Pasien yang memiliki benjolan abnormal pada payudara. 

12. Pasien pada pemeriksaan perut yang memiliki TBJ atau taksiran berat janin 

di bawah atau kurang dari 2500 dan di atas 4000. 

13. Pasien yang pada pemeriksaan tubuh bagian bawah memiliki varises, 

hemoroid, terdapat nyeri tekan, patologis dan terdapat podim atau 

pendarahan uterus abnormal. 

14. Pasien dengan pemeriksaan hepatitis B surface antigen, vct yaitu 

pemeriksaan hiv/aids atau civilis menunjukkan hasil reaktif. 

15. Pasien dengan hemoglobin atau protein dalam sel darah merah kurang dari 

atau sama dengan 8 termasuk dalam anemia berat. 

 

2.2.4 Bidan Praktik Mandiri 

Bidan Praktek Mandiri (BPM) merupakan bentuk pelayanan kesehatan di 

bidang kesehatan dasar. Praktik bidan adalah serangkaian kegiatan pelayanan 
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kesehatan yang diberikan oleh bidan kepada pasien (individu, keluarga dan 

masyarakat) sesuai dengan kewenangan dan kemampuannya. Bidan yang 

menjalankan praktek harus memiliki Surat Izin Praktek Bidan (SIPB) sehingga 

dapat menjalankan praktek pada sarana kesehatan atau program. (Imamah, 2012) 

Bidan Praktek Mandiri memiliki berbagai persyaratan khusus untuk 

menjalankan prakteknya, seperti tempat atau ruangan praktek, peralatan, obat-

obatan. Namun, pada kenyataannya BPM sekarang kurang memperhatikan dan 

memenuhi kelengkapan praktek serta kebutuhan kliennya. Di samping peralatan 

yang kurang lengkap tindakan dalam memberikan pelayanan kurang ramah dan 

bersahabat dengan klien. Sehingga masyarakat berasumsi bahwa pelayanan 

kesehatan bidan praktek mandiri tersebut kurang memuaskan. (Rheia, 2011:01) 

Praktek pelayanan bidan mandiri merupakan penyedia layanan kesehatan, 

yang memiliki kontribusi cukup besar dalam memberikan pelayanan, khususnya 

dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak. Supaya masyarakat pengguna 

jasa layanan bidan memperoleh akses pelayanan yang bermutu, perlu adanya 

regulasi pelayanan praktek bidan secara jelas persiapan sebelum bidan 

melaksanakan pelayanan praktek seperti perizinan, tempat, ruangan, peralatan 

praktek dan kelengkapan administrasi semuanya harus sesuai dengan standar. 

Secara umum, tugas seorang bidan yaitu sebagai tenaga kesehatan 

professional yang membantu wanita mulai dari sejak masa kehamilan hingga 

melahirkan. Jika dijabarkan secara lebih terperinci, seperti inilah tugas mereka: 

 Melakukan pemeriksaan selama masa kehamilan, termasuk memantau 

kesehatan fisik dan psikis ibu hamil 

 Menyediakan layanan konsultasi tentang perencanaan keluarga dan 

perawatan sebelum kehamilan 

 Memberi saran terkait konsumsi makanan, kegiatan olahraga, obat-obatan 

dan kesehatan secara umum kepada ibu hamil 

 Membantu ibu hamil dalam merencanakan kelahiran mereka 

 Memberikan pendampingan untuk menguatkan emosional dan mendukung 

proses persalinan kepada ibu hamil 
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 Memberikan pengetahuan yang cukup kepada para ibu mengenai 

kehamilan, kelahiran dan perwatan bayi 

 Membimbing proses kelahiran 

 Membuat rujukan ke dokter bila ibu hamil memerlukannya 

Di Indonesia, pekerjaan mulia para bidan diatur dalam undang-undang. 

Secara jelas, kewenangan para bidan adalah untuk memberikan pelayanan 

kesahatan yang meliputi pelayanan kesehatan untuk para ibu, anak-anak dan 

pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Kepada para 

wanita secara umum, pelayanan kesehatan yang diberikan bidan meliputi masa 

prahamil, masa kehamilan, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui dan masa 

di antara dua kehamilan. Untuk lebih spesifik, pelayanan oleh bidan dapat berupa: 

 Pelayanan antenatal pada kehamilan normal 

 Pelayanan konseling pada masa prahamil 

 Pelayanan persalinan normal 

 Pelayanan ibu nifas normal 

 Pelayanan ibu menyusui 

 Pelayanan konseling pada masa antara dua kehamilan 

 

 


