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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah 

dalam rangka meningkatkan pembangunan negara. Oleh karena itu, pembangunan 

di bidang kesehatan sangatlah penting. Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 

2006 tentang Kesehatan, pemerintah menuliskan bahwa pembangunan kesehatan 

bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang akan menjadi 

investasi pembangunan sumber daya manusia. Dengan sumber daya manusia yang 

baik, tentunya akan mudah untuk membangun negara Indonesia menjadi lebih 

baik. 

Perhatian terhadap kesehatan tidak hanya menjadi perhatian negara 

Indonesia saja, melainkan juga menjadi perhatian dunia internasional. Pada bulan 

September tahun 2000, 189 negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) 

mengikuti Konferensi Tingkat Tinggi Milenium di New York. Dalam konferensi 

ini, semua negara yang hadir mendeklarasikan MDGs (Millenium Development 

Goals) yang merupakan paradigma pembangunan global. Dalam MDGs tertuang 

perhatian terhadap kesehatan yang dituliskan pada 4 tujuan yang merupakan 

termasuk dalam bidang kesehatan, dari total 8 tujuan. Keempat tujuan itu yaitu, 

menurunkan angka kematian anak, meningkatkan kesehatan ibu, memerangi 

HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya, serta memastikan 

keberlanjutan lingkungan hidup.  
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Berdasarkan tujuan yang tertera dalam MDGs (Millenium Development 

Goals), kesehatan ibu merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian, yaitu 

pada tujuan meningkatkan kesehatan ibu. Dalam tujuan tersebut, target yang ingin 

dicapai adalah menurunkan AKI (Angka Kematian Ibu) sebesar tiga perempatnya 

antara tahun 1990 dan 2015. Dalam profil kesehatan Indonesia tahun 2012 

disebutkan bahwa  

“AKI menggambarkan jumlah wanita yang meninggal dari suatu 
penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau 
penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) 
selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah 
melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 
kelahiran hidup.” 
 

Oleh karena sensitivitas yang dimilikinya, maka AKI dijadikan sebagai salah satu 

indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. 

Di Indonesia sendiri, target yang harus dicapai pada tahun 2015 adalah 

menurunkan AKI sampai 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Sementara 

itu, berdasarkan data SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia) tahun 

2007, diketahui bahwa AKI di Indonesia adalah sebesar 307 per 100.000 

kelahiran hidup. Padahal pada tahun 2015, AKI harus dapat menurun sampai 

sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup. 

Jika dilihat secara lebih detail, AKI di provinsi Jawa Timur pada beberapa 

tahun terakhir adalah sebagai berikut. 
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Tabel 1.1 AKI Tahun 2009 – 2012 di Jawa Timur 

Tahun 
AKI (per 100.000 kelahiran 

hidup) 
Target 

2009 83 82,5 
2010 101,4 82 
2011 104,3 81,5 
2012 97,43 81 

Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2012 

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, bisa dilihat bahwa tren yang terjadi adalah 

peningkatan AKI, di mana peningkatan yang terjadi adalah dari tahun 2009 

sampai dengan tahun 2011. Sedangkan, pada tahun 2012 terjadi penurunan. Tetapi 

meski pun begitu, AKI tahun 2012 masih berada di atas target yaitu 81 per 

100.000 kelahiran hidup. Oleh karena itu, AKI masih menjadi masalah di Jawa 

Timur. 

Bila dilihat secara lebih detail, berikut ini data Kabupaten/Kota di provinsi 

Jawa Timur yang masuk dalam 10 besar AKI tertinggi. 

Tabel 1.2 Distribusi 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 
dengan AKI Tertinggi  

 

Kabupaten/Kota AKI (per 100.000 kelahiran hidup) 

Kota Blitar 339,31 
Kota Kediri 182,77 
Kota Malang 164,64 
Kab. Nganjuk 151,90 
Kab. Kediri 145,24 
Kota Surabaya 144,64 
Kab. Situbondo 142,87 
Kab. Tuban 140,54 
Kab. Mojokerto 116,89 
Kab. Jember 116,44 
Sumber : Profil Kesehatan Provinsi Jawa Timur tahun 2012 

Berdasarkan tabel 1.2 di atas, bisa dilihat bahwa Kota Surabaya berada pada 

peringkat ke-6 se-Jawa Timur dengan AKI sebesar 144,64 per 100.000 kelahiran 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS HAMBATAN PADA PELAKSANAAN..... STEVIE YONARA



4 
 

 
 

hidup. Angka tersebut masih jauh dari target MDGs yaitu sebesar 102 per 100.000 

kelahiran hidup.  

Selain data AKI, juga didapat data proporsi tempat kematian ibu di Kota 

Surabaya, yaitu sebagai berikut. 

Tabel 1.3 Proporsi Tempat Kematian Ibu di Kota Surabaya Tahun 2012 - 2014 

 

Tempat Kematian 

Ibu 

Jumlah (%) 

2012 2013 2014 

Rumah Sakit 88,3 85,7 94,9 
Rumah Ibu 3,3 10,2 4,1 
Perjalanan 6,7 4,1 0,0 

Klinik 1,7 0,0 0,0 
Sumber : Data Sekunder Dinas Kesehatan Kota Surabaya 

Dari data pada Tabel 1.3 di atas diketahui bahwa kematian ibu paling 

banyak terjadi di rumah sakit yaitu sebesar 88,3% pada tahun 2012, 85,7% pada 

tahun 2013, dan 94,9%  pada tahun 2014. Berikut ini ditampilkan tren kejadian 

kematian ibu di rumah sakit di Kota Surabaya. 

 
Sumber: Data Sekunder Dinas Kesehatan Kota Surabaya 
 

Gambar 1.1 Tren Kejadian Kematian Ibu di Rumah Sakit di Kota Surabaya pada 
Tahun 2012 - 2014 
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Dari Gambar 1.1 di atas bisa dilihat bahwa meskipun jumlah kematian ibu 

di rumah sakit menurun pada tahun 2013, terjadi kenaikan yang tajam di tahun 

2014 hingga mencapai 94,9%. Rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan tingkat 

lanjut yang menjadi tujuan rujukan dari Puskesmas. Karena banyaknya ibu yang 

meninggal di rumah sakit, maka disimpulkan bahwa sebagian besar ibu yang 

meninggal di rumah sakit tersebut merupakan pasien rujukan dari bidan, klinik 

swasta, maupun Puskesmas. 

Pemerintah Kota Surabaya mempunyai dua rumah sakit, yaitu RSUD dr. 

Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada. Untuk lebih mendetail 

berikut ini ditampilkan data jumlah kematian ibu di RSUD dr. Mohamad 

Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada. 

Tabel 1.4 Jumlah Kematian Ibu di RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan RSUD 
Bhakti Dharma Husada Tahun 2012 – Bulan Agustus 2015 

 

Nama Rumah Sakit 
Jumlah (orang) 

2012 2013 2014 Agustus 2015 

RSUD dr. Mohamad Soewandhie 12 8 14 6 
RSUD Bhakti Dharma Husada 0 0 1 0 
Sumber: Data Sekunder RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan RSUD Bhakti Dharma Husada 
 

Berdasarkan Tabel 1.4, diketahui bahwa memang terjadi kenaikan yang 

tajam pada kematian ibu di kedua rumah sakit tersebut tahun 2014, yaitu sebanyak 

14 ibu di RSUD dr. Mohamad Soewandhie dan 1 ibu di RSUD Bhakti Dharma 

Husada. Bisa dilihat bahwa pada RSUD dr. Mohamad Soewandhie terjadi 

peningkatan tajam dari 8 ibu pada tahun 2013 menjadi 14 ibu pada tahun 2014. 

Begitu pula pada RSUD Bhakti Dharma Husada, terjadi kasus kematian ibu 

sebanyak 1 ibu pada tahun 2014, padahal pada tahun sebelumnya belum pernah 

terjadi kematian ibu.  
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Pelaksanaan rujukan maternal melibatkan lebih dari satu fasilitas pelayanan 

kesehatan, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama (bidan klinik, 

Puskesmas) serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat sekunder/lanjut (rumah 

sakit). Puskesmas perujuk dan rumah sakit penerima rujukan adalah dua fasilitas 

pelayanan kesehatan yang berbeda, dalam hal manajemen juga merupakan dua 

organisasi yang berbeda. Kedua organisasi tersebut harus berkoordinasi dengan 

baik agar dapat melaksanakan rujukan maternal dengan baik. Karena banyaknya 

jumlah kematian ibu pada rumah sakit, maka dicurigai ada masalah dalam 

koordinasi antar organisasi Puskesmas dan rumah sakit dalam rangka pelaksanaan 

rujukan maternal.  

Oleh karena itu, masalah yang diangkat dalam dalam penelitian ini adalah 

terjadinya peningkatan yang tajam pada jumlah kematian ibu di rumah sakit di 

Kota Surabaya, yaitu dari 85,7% pada tahun 2013 menjadi 94,9% pada tahun 

2014. 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Faktor yang berpengaruh dalam terjadinya kematian ibu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Identifikasi Masalah 

Faktor Lingkungan 
1. Fisik 

a) Geografis daerah. 
2. Sosial 

a) Budaya 
1) Peran Mertua/Ortu dan 

masyarakat. 
b) Ekonomi 

1) Penghasilan keluarga. 
c) Pendidikan 

1) Akses informasi Ibu. 
2) Pendidikan dan pengetahuan 

ibu. 

Faktor Pelayanan Kesehatan 
1. Koordinasi fasilitas pelayanan 

kesehatan terhadap pelaksanaan 
sistem rujukan maternal. 

2. Pelaksanaan penanganan dan 
perawatan di fasilitas pelayanan 
kesehatan. 

3. Jumlah pelayanan kesehatan. 
4. Akses ke pelayanan kesehatan. 
5. Kualitas tenaga kesehatan dan 

pelayanan kesehatan. 

Faktor Perilaku 
1. Pemeriksaan kehamilan. 
2. Ketepatan Ibu meminta pertolongan 

persalinan. 

Peningkatan tajam 
pada jumlah 
kematian ibu di 
rumah sakit di Kota 
Surabaya pada 
tahun 2014, dari 
85,7% pada tahun 
2013 menjadi 
94,9% pada tahun 
2014 
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Penjelasan dari beberapa faktor yang berpengaruh dalam terjadinya 

kematian ibu adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Lingkungan 

1. Fisik 

a) Geografis Daerah 

Geografis daerah ini berhubungan dengan geografis daerah tempat 

ibu tinggal dan geografis fasilitas pelayanan kesehatan. Jika ibu tinggal 

di daerah terpencil, jauh dari pelayanan kesehatan, maka tentu saja ibu 

akan kesulitan pula apabila terjadi kasus gawat yang menimpanya, 

karena pasti tidak dapat ditangani dengan cepat. Ibu harus menempuh 

jarak yang jauh untuk mencapai tempat pelayanan kesehatan dan 

mendapatkan penanganan serta pertolongan.  

2. Sosial 

a) Budaya 

1) Peran Orang tua, Suami, Mertua dan Masyarakat 

Peran orang tua, mertua, dan masyarakat sangatlah penting. 

Terutama dalam membentuk budaya, apakah budaya tersebut 

mendorong kesehatan ibu ataukah malah menurunkan kesehatan 

ibu, yang dapat berakibat pada kematian ibu. Orang tua, suami, 

mertua atau masyarakat berpengaruh terhadap keputusan ibu dalam 

memilih pelayanan kesehatan. Jika suami tidak mengizinkan 

istrinya tersebut untuk ditangani di suatu rumah sakit, maka akan 
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memperlambat waktu penanganan ibu dikarenakan mencari rumah 

sakit lain yang dapat menangani.  

b) Ekonomi 

Penghasilan Keluarga adalah hal yang berpengaruh dalam hal 

kematian ibu. Jika penghasilan keluarga sedikit atau rendah, maka 

asupan gizi ibu bisa saja tidak terpenuhi. Ibu pun tidak dapat 

melakukan kontrol kehamilan mau pun persalinan ke pelayanan 

kesehatan karena keterbatasan ekonomi. Hal ini dapat mengakibatkan 

tidak terdeteksinya bagaimana kesehatan ibu, sehingga bisa saja terjadi 

kasus gawat darurat saat kehamilan maupun persalinan yang dapat 

mengakibatkan kematian ibu. 

c) Pendidikan 

1) Akses Informasi Ibu 

Akses informasi ibu terbatas, sehingga bisa saja ibu 

terlambat meminta pertolongan persalinan, yang berujung pada 

kematian ibu. 

2) Pendidikan dan Pengetahuan  

Pendidikan dan pengetahuan tentang kesehatan ibu rendah, 

sehingga ibu tidak tahu bagaimana cara menjaga kesehatannya, 

yang dapat berakibat pada terjadinya kasus gawat darurat dan 

kematian ibu. 
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b. Faktor Pelayanan Kesehatan 

1. Koordinasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terhadap Pelaksanaan Sistem 

Rujukan Maternal 

Pelaksanaan sistem rujukan yang tidak handal dapat menyebabkan 

terjadinya kematian ibu. Hal ini dikarenakan bisa saja karena terlambat 

merujuk, mau pun kurangnya koordinasi antar fasilitas pelayanan 

kesehatan dalam melaksanaan rujukan untuk ibu. Koordinasi antar fasilitas 

kesehatan dalam pelaksanaan rujukan sangatlah penting. 

2. Pelaksanaan Penanganan dan Perawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Jika pelaksanaan penanganan dan perawatan kasus gawat darurat 

ibu di fasilitas pelayanan kesehatan buruk, maka tentu saja dapat berakibat 

pada kematian ibu. 

3. Jumlah Pelayanan Kesehatan 

Terbatasnya jumlah pelayanan kesehatan mengakibatkan akses ibu 

ke pelayanan kesehatan pun berkurang. Hal ini dapat menyebabkan ibu 

terlambat ditolong dan ditangani, sehingga terjadi kematian ibu. 

4. Akses ke Pelayanan Kesehatan 

Jika akses ke pelayanan kesehatan sulit, maka akan membutuhkan 

waktu yang lama untuk mencapat tempat pelayanan kesehatan. Untuk 

kasus gawat darurat, tentu saja hal ini sangat berbahaya. Karena ibu bisa 

jadi terlambat ditolong dan meninggal dalam perjalanan menuju tempat 

pelayanan kesehatan. 
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5. Kualitas Tenaga Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan 

Kualitas tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan sangat 

mempengaruhi terjadinya kematian ibu. Bila kompetensi yang dimiliki 

oleh tenaga kesehatan rendah, maka bisa terjadi banyak kasus yang 

dialami oleh ibu tidak dapat ditangani sehingga terjadi kematian ibu. 

c. Faktor Perilaku 

1. Pemeriksaan Kehamilan 

Pemeriksaan kehamilan ini mempengaruhi kematian ibu. Jika ibu 

tidak melakukan pemeriksaan kehamilan, maka ibu pun tidak mengetahui 

kondisi kesehatannya sendiri serta kondisi kesehatan kehamilannya. Tentu 

saja tidak bisa dilakukan pencegahan jika ternyata ibu mengalami 

kesakitan yang dapat berujung pada kematian. Selain itu, ketepatan 

mencari layanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan juga 

mempengaruhi kejadian kematian ibu, di mana seharusnya pada tenaga 

kesehatan medis, bukan pada dukun. 

2. Ketepatan Ibu Meminta Pertolongan Persalinan 

Ketepatan yang dimaksudkan di sini adalah berkaitan dengan 

waktu. Jika ibu tidak tepat dalam meminta pertolongan persalinan 

(terlambat), maka tentu saja risiko kematian ibu akan semakin tinggi 

karena terlambat ditolong.  
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1.3 Pembatasan dan Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi penyebab masalah di atas, masalah dibatasi pada 

kajian tentang faktor pelayanan kesehatan, yaitu koordinasi fasilitas pelayanan 

kesehatan terhadap pelaksanaan sistem rujukan maternal. Hal ini dikarenakan 

berdasarkan data sekunder Dinas Kesehatan Kota Surabaya, terjadi  peningkatan 

tajam pada jumlah kematian ibu di rumah sakit di Kota Surabaya pada tahun 

2014, dari 85,7% pada tahun 2013 menjadi 94,9% pada tahun 2014. Dari data 

tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa sebagian besar ibu yang meninggal di 

rumah sakit tersebut merupakan pasien rujukan dari bidan, klinik swasta, maupun 

Puskesmas. Sehingga perlu dikaji tentang pelaksanaan rujukan maternal. 

Berikut ini merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini. 

a. Bagaimana gambaran kondisi faktor organisasi yang berperan dalam 

koordinasi pelaksanaan rujukan maternal pada Puskesmas dan rumah sakit di 

kota Surabaya? 

b. Bagaimana penilaian Puskesmas dan rumah sakit tentang efektivitas IOC 

dalam pelaksanaan rujukan maternal di kota Surabaya? 

c. Bagaimana penilaian Puskesmas dan rumah sakit tentang efektivitas sistem 

rujukan maternal di kota Surabaya? 

d. Apa saja hambatan yang ada dalam pelaksanaan rujukan maternal di kota 

Surabaya? 
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1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis hambatan pada pelaksanaan rujukan maternal di kota 

Surabaya berdasarkan teori Interorganizational Coordination. 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi gambaran kondisi faktor organisasi yang berperan dalam 

koordinasi pelaksanaan rujukan maternal pada Puskesmas dan rumah sakit di 

kota Surabaya. 

2. Mengidentifikasi efektivitas IOC dalam pelaksanaan rujukan maternal 

berdasarkan penilaian Puskesmas dan rumah sakit di kota Surabaya. 

3. Mengidentifikasi efektivitas sistem rujukan maternal berdasarkan penilaian 

Puskesmas dan rumah sakit di kota Surabaya. 

4. Mengidentifikasi hambatan yang ada dalam pelaksanaan rujukan maternal di 

kota Surabaya. 

1.4.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yaitu bagi peneliti, bagi instansi Puskesmas, bagi 

instansi rumah sakit, bagi Dinas Kesehatan, dan bagi peneliti lain adalah sebagai 

berikut: 

a. Bagi Peneliti 

1. Mendapatkan pengetahuan tentang faktor organisasi yang berperan dalam 

sistem rujukan maternal. 

2. Mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan sistem rujukan. 
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b. Bagi Responden  

1. Mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan sistem rujukan yang 

efektif. 

c. Bagi Instansi Puskesmas dan Rumah Sakit 

1. Bahan masukan dalam melaksanakan sistem rujukan maternal di 

Puskesmas dan rumah sakit. 

2. Bahan melakukan evaluasi pelaksanaan sistem rujukan maternal di 

Puskesmas dan rumah sakit. 

3. Bahan masukan untuk meningkatkan efektivitas sistem rujukan maternal 

pada pelayanan kesehatan di kota Surabaya. 

4. Bahan masukan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan maternal di 

Puskesmas dan rumah sakit. 

d. Bagi Dinas Kesehatan  

1. Bahan masukan untuk meningkatkan efektivitas sistem rujukan maternal 

pada pelayanan kesehatan di kota Surabaya. 

2. Bahan masukan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan maternal di 

Kota Surabaya. 

e. Bagi Peneliti Lain 

1. Bahan untuk tindak lanjut penelitian untuk meningkatkan efektivitas 

pelaksanaan sistem rujukan maternal. 

2. Bahan untuk tindak lanjut penelitian selanjutnya. 

3. Menambah pengetahuan tentang efektivitas sistem rujukan maternal. 
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