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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang dan identifikasi Masalah 

Kematian ibu menjadi isu penting dalam agenda upaya mencapai derajat 

kesehatan yang optimal. Target Millenium Development Goal’s (MDG’s) tahun 

2015 tujuan ke-5 adalah meningkatkan kualitas kesejahteraan ibu melahirkan 

dengan indikator angka kematian ibu (AKI). 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 (Kemenkes 

RI,2011). 

Angka Kematian Ibu dari World Health Organization (WHO)  

memperkirakan bahwa setiap tahun sejumlah 500.000 wanita meninggal dunia 

akibat kehamilan dan persalinan. Klasifikasi angka kematian ibu berdasarkan 

WHO  adalah sebagai berikut <15 per 100.000 kelahiran hidup, 15-199 per 

100.000 kelahiran hidup, 200-499 per 100.000 kelahiran hidup, 500 -999 per 

100.000 kelahiran hidup dan ≥ 1.000 per kelahiran hidup.  AKI di kawasan 

ASEAN pada tahun 2011 hanya Singapura yang memiliki angka kematian ibu 

rendah, yakni mencapai Angka kematian ibu <15 yaitu 3 per 100.000 kelahiran 

hidup. Angka kematian ibu 15-199 per 100.000 kelahiran hidup terdapat di 5 

negara yakni Brunei Darussalam (24), Filipina (99), Malaysia (29), Vietnam (59) 
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dan Thailand (48) serta 4 negara memiliki angka kematian ibu 200-499 per 

100.000 kelahiran hidup, termasuk Indonesia. Laos merupakan negara dengan 

angka kematian ibu tertinggi di ASEAN dengan angka 470 per 100.000 kelahiran 

hidup (Kemenkes RI,2012). 

 Kematian ibu dan bayi yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh komplikasi 

umum yang dapat diatasi dengan akses cepat terhadap pelayanan obstetrik dan 

neonatal emergensi yang berkualitas. Kematian selama persalinan dan minggu 

pertama setelah melahirkan diperkirakan menjadi penyebab dari 60% kematian 

ibu. Sekitar 25-50% kematian neonatal terjadi dalam 24 jam pertama dan sekitar 

75% dalam minggu pertama. Negara Indonesia memiliki angka kematian ibu yang 

cukup tinggi. Berdasarkan hasil Survei Dasar Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 

1994-2012 dapat dilihat pada Gambar 1.1. 

 

Sumber : BPS,SDKI,2012 

Gambar 1.1 AKI per 100.000 kelahiran hidup tahun 1994- 2012. 

Gambar 1.1 menunjukkan tren angka kematian ibu (AKI) di Indonesia secara 

nasional dari tahun 1994 sampai dengan tahun 2012. AKI menunjukkan 

penurunan yang signifikan dari angka 390 dari tahun 1994 menjadi 228 ditahun 

2007. AKI berdasarkan SDKI periode tahun 2008-2012 meningkat tajam menjadi 
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359 per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu terjadi karena tidak semua 

kehamilan berakhir dengan persalinan yang berlangsung normal. Sebesar 30,7% 

persalinan disertai dengan komplikasi, dimana bila tidak ditangani dengan cepat 

dan baik dapat meningkatkan kematian ibu. Kematian ibu banyak terjadi dirumah, 

sedangkan kematian difasilitas kesehatan hanya pada kasus rujukan (Kemenkes 

RI, 2012).  

Penyebab utama kematian dapat dikelompokkan menjadi penyebab langsung 

dan penyebab tidak langsung. Penyebab langsung biasanya terkait erat dengan 

kondisi kesehatan ibu sejak proses kehamilan, proses persalinan dan pasca 

persalinan, sedangkan penyebab tidak langsung lebih terkait dengan kondisi 

sosial, ekonomi, geografi, serta perilaku budaya masyarakat termasuk ada 

tidaknya kesenjangan gender. Penyebab langsung kematian ibu disebabkan oleh: 

perdarahan 28,0%, eklamsia 24,0%, infeksi 11,0%, komplikasi puerperium 8,0%, 

trauma obstetrik 5%, partus macet/lama 5%, abortus 5%, emboli obstetrik  3% dan 

11%  (Profil kesehatan 2012, Kemenkes RI). 

Penyebab tersebut terangkum dalam 4 Terlalu (terlalu tua, terlalu muda, 

terlalu sering/rapat) dan 3 Terlambat (terlambat mengambil keputusan, terlambat 

membawa,dan terlambat mendapat pelayanan). Faktor lain yang juga 

mempengaruhi adalah pemberdayaan perempuan yang kurang baik, latar belakang 

pendidikan, sosial ekonomi keluarga, lingkungan masyarakat dan politik, 

kebijakan, ketidaksetaraan gender, serta rendahnya perhatian laki –laki terhadap 

ibu hamil dan melahirkan. Di beberapa wilayah, keputusan tempat bersalin tidak 
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ditentukan oleh ibu yang sedang mengandung, melainkan oleh suami atau pihak 

keluarga (Depkes, 2012) 

Penyebab tidak langsung yang paling dominan adalah ibu hamil anemia 51%, 

terlalu muda usianya (<20 thn) 10,3%, terlalu tua usianya (>35%) 11%, terlalu 

banyak anak (>3-4 orang) 19,3%, terlalu dekat jaraknya kurang dari 24 bulan 15% 

dan kurang dari 36 bulan 36% (Pusdatin, Kemenkes RI, 2013). Tingginya angka 

kematian ibu di Indonesia menunjukkan rendahnya kualitas pelayanan kesehatan 

terutama kesehatan ibu. Penurunan angka kematian ibu dikatakan  mustahil tanpa 

adanya sistem rujukan yang efektif terutama untuk kasus dengan komplikasi. 

WHO  menyatakan bahwa salah satu aspek fundamental pelayanan kesehatan 

primer (termasuk ibu dan anak) adalah adanya hubungan yang erat dengan level di 

atasnya. Hubungan yang erat ini tercermin sebagai suatu sistem rujukan yang 

efektif  (WHO,2003). 

Sistem rujukan maternal dan neonatal di Indonesia belum pernah dilakukan 

penilaian penerapannya. Keluhan mengenai sistem rujukan pada umumnya  

adalah dokter umum yang dianggap “asal rujuk” atau “selalu merujuk,” sehingga 

terjadi pengulangan pemeriksaan diagnostik, tidak ada sistem rujuk balik dan 

penumpukan pasien strata primer di rumah sakit. Penelitian kasus kontrol di 

Maharasthra, India menunjukkan bahwa kematian ibu lebih banyak terjadi pada 

komplikasi kasus kebidanan yang mengalami penundaan rujukan dan ibu yang 

terlalu banyak dirujuk (Ganatra.BR, 1998).  

Angka kematian ibu di Jawa Timur menurut hasil Laporan Kematian Ibu 

(LKI) Kabupaten atau Kota se-Jawa Timur, tahun 2006 menunjukkan angka 
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sebesar 72 per 100.000 Kelahiran Hidup, sedangkan pada tahun 2012 sebesar 

97,43 per 100.000 Kelahiran Hidup, maka hal ini menunjukkan adanya 

kecenderungan peningkatan angka kematian ibu (Dinkes Jatim, 2012). Kematian 

ibu di Jawa Timur tersebar merata di kabupaten atau kota, terutama wilayah barat 

dan timur Propinsi Jawa Timur. Kematian ibu terbesar terjadi di rumah sakit baik 

rumah sakit umum (78,18%) dan rumah sakit swasta (4,64%).  Daerah Kabupaten 

Sidoarjo yang merupakan wilayah Jawa Timur pada tahun 2013 angka kematian 

ibu mencapai 96,27 per 100.000 kelahiran hidup (Dinkes Provinsi Jawa Timur, 

2013). 

Upaya menurunkan morbiditas maternal dan kematian ibu di Provinsi Jawa 

Timur telah dilakukan dengan melaksanakan program kesehatan ibu dan anak 

antara lain penempatan bidan desa, pemberdayaan keluarga dan masyarakat 

dengan menggunakan buku kesehatan ibu dan anak (buku KIA), program 

perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K), Desa Siaga, dan Kelas 

Ibu Hamil, serta penyediaan fasilitas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi  

Dasar (PONED) dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif 

(PONEK) di rumah sakit (Dinkes Jatim, 2011). Faktor yang mempengaruhi 

tingginya angka kematian ibu salah satunya adalah proses rujukan yang terlambat 

dan ketidaksiapan fasilitas kesehatan terutama di puskesmas dan di rumah sakit 

kabupaten untuk melakukan pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi 

Komprehensif (PONEK). Pelayanan rujukan maternal merupakan mata rantai 

yang penting, karena sekitar 40% persalinan di rumah sakit adalah kasus rujukan 

(Irasanty, 2008). 
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Pelayanan kesehatan primer diperkirakan dapat menurunkan angka kematian 

ibu sampai 20%, namun dengan sistem rujukan yang efektif, angka kematian ibu 

(AKI) dapat ditekan sampai 80% (Irasanty, 2008). Program terbaru dalam 

penurunan kematian ibu yaitu pemberian jaminan persalinan (Jampersal) bagi ibu 

dan bayi baru lahir yang belum memilki jaminan kesehatan, juga telah berjalan di 

provinsi Jawa Timur (Dinkes Jatim, 2011). Upaya tersebut belum menunjukkan 

hasil yang memuaskan karena masalah kesehatan reproduksi sangat kompleks. 

Sumber masalah bukan dari kesehatan saja, tetapi merupakan gabungan masalah 

sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, pendidikan, pemerintahan, dan faktor 

lainnya (Zulfayanti, 2012). 

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo merupakan salah satu tempat 

rujukan yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Survey pendahuluan yang dilakukan di 

RSUD Sidoarjo diketahui jumlah kematian ibu pada tahun 2008-2014 seperti 

tampak pada gambar 1.2. Persentase kematian ibu pada  tahun 2013 yaitu 390 per 

100.000 kelahiran hidup mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 

persentase pada tahun 2012 (540 per 100.000 kelahiran hidup). Penurunan 

tersebut masih di atas angka kematian ibu pada tingkat nasional berdasarkan 

SDKI tahun 2012 yaitu 359 per 100.000 kelahiran hidup. 
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Sumber: RSUD Sidoarjo, 2014 

 

Gambar 1.2 Angka Kematian Ibu di RSUD  Sidoarjo tahun 2008-2014 

Kematian ibu pada tahun 2014 sebanyak 25 kematian di RSUD Sidoarjo, 

sebanyak 64,3% merupakan pasien rujukan dari BPS (Bidan Praktik Swasta) dan 

Puskesmas dengan penyebab kematian ibu adalah PEB (pre-eklampsi berat) 

sebesar 50% dan eklampsi sebesar 14,3% dari kematian ibu yang terjadi di RSUD 

Sidoarjo. 

 

Sumber: RSUD Sidoarjo,2014 

Gambar 1.3  Jumlah Kematian Ibu, Jumlah Rujukan dan Jumlah Persalinan di 

RSUD Sidoarjo 

Jumlah persalinan di RSUD Sidoarjo pada tahun 2014 sebanyak 1823 

persalinan dan jumlah rujukan kegawatdaruratan sebanyak 832 kasus (45,64) dan 

lainnya merupakan rujukan terencana serta pasien datang sendiri untuk melakukan 
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persalinan di RSUD Sidoarjo. Morbiditas maternal terbesar yaitu pendarahan 

(23%), preeklampsi berat/ eklampsi (8,7%), partus lama (2,2%) dan infeksi (1,2%) 

(RSUD Sidoarjo, 2014).  

Tingginya kematian ibu di Kabupaten Sidoarjo karena tidak ada sistem 

rujukan tertutup, selama ini sistem rujukan dari setiap pelayanan kesehatan masih 

berjalan sendiri-sendiri (sistem rujukan yang tebuka). Hal ini terbukti pasien yang 

datang ke RSUD Sidoarjo, sebagian besar dari pasien  memiliki status Antenatal 

Care lengkap tetapi datang sudah dalam keadaan parah. Ibu hamil yang 

melakukan pemeriksaan kehamilan secara lengkap seharusnya dapat diketahui 

faktor risiko yang dapat membahayakan ibu dan bayinya, dan dilakukan rujukan 

yang terencana agar dapat dilakukan tindakan yang sesuai dengan kondisi ibu dan 

bayinya (Oktaviany, 2013). 

Rumah sakit memainkan peran yang semakin penting dalam menangani 

pelayanan kegawatdaruratan obstetrik dan neonatal semakin dapat diakses oleh 

jumlah penduduk yang lebih besar, tetapi ada sejumlah indikasi yang 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dibawah standar mungkin akan menjadi 

hambatan besar untuk mencapai penurunan kematian secara signifikan. Sektor 

pemerintah memainkan peran penting dalam menangani kasus berat. Sementara 

persalinan difasilitas sebagian besar terjadi disektor swasta, pasien dengan 

komplikasi obstetric parah biasanya terlihat difasilitas sector pemerintah 

(USAID,2007). 

Angka kematian ibu sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan maternal 

selama masa kehamilan terutama pada saat ibu hamil sudah terdeteksi memiliki 
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risiko tinggi terhadap kehamilannya. Penelitian yang telah dilakukan tentang 

factor risiko terhadap kematian ibu di RSUD Sidoarjo tetapi tidak terfokus pada 

rujukan maternal, maka perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh proses 

rujukan obstetri terhadap kematian ibu di RSUD  Sidoarjo. Penelitian ini 

dilakukan agar dapat menurunkan angka kematian ibu (AKI) sehingga 

meningkatkan status kesehatan masyarakat Indonesia khususnya RSUD  Sidoarjo. 

 

1.2  Kajian Masalah 

Akses terhadap pelayanan kesehatan merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi proses terjadinya kematian ibu. Kematian ibu salah satunya 

disebabkan keterlambatan dalam merujuk ibu ke rumah sakit. Sistem rujukan yang 

kurang tepat dapat mempengaruhi persalinan ibu. Safe Motherhood merupakan 

upaya untuk mencegah atau menurunkan kematian ibu, salah satu strateginya 

adalah dengan meningkatkan akses dan cakupan pelayanan ibu yang berkualitas 

dengan tersedianya fasilitas rujukan bagi komplikasi dan persalinan. Sistem 

rujukan harus dipertimbangkan sebagai komponen penting dari sistem kesehatan 

secara keseluruhan. Ibu hamil selama masa kehamilan harus mendapatkan akses 

untuk pencegahan dan tindakan segera saat dibutuhkan. Sistem rujukan yang ada 

diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih cepat dan tepat 

karena tindakan rujukan ditujukan pada kasus yang tergolong komplikasi. 

Kelancaran rujukan dapat menjadi faktor yang menentukan untuk menurunkan 

angka kematian ibu dan perinatal (Safrudin, 2009).  
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Angka kematian ibu yang tinggi menunjukkan bahwa akses dan kualitas pada 

pelaksanaan rujukan dalam penanganan komplikasi persalinan masih belum sesuai 

dengan prinsip rujukan ibu bersalin dengan komplikasi persalinan. Kelemahan 

dari sistem rujukan salah satunya  adalah pelaksanaan rujukan yang kurang cepat 

dan tepat. Ibu hamil pada saat dirujuk tidak didampingi oleh petugas kesehatan 

dan tidak dilengkapi oleh surat rujukan dan patograf. Keadaan tersebut 

mengakibatkan kondisi ibu  pada saat tiba di rumah sakit dalam keadaan kritis dan 

pertolongan persalinan harus dilakukan dengan tindakan konservatif yaitu 

persalinan dengan section caesar (Widyana,2011). 

Hambatan yang sering ditemukan  adalah ketidak berdayaan wanita dalam 

pengambilan keputusan, sementara suami dan mertua sangat dominan dan banyak 

factor yang menyebabkan keterlambatan dalam rujukan, namun dikategorikan 

sebagai berikut : (1) keterlambatan dalam mengambil keputusan untuk merujuk. 

Pengambilan keputusan untuk merujuk merupakan langkah pertama dalam 

menyelamatkan ibu yang mengalami komplikasi obstetric. (2) Keterlambatan 

dalam mencapai fasilitas kesehatan. Bila keputusan untuk merujuk telah diambil, 

ibu akan menuju ke fasilitas pelayanan kedaruratan obstetric. Keterlambatan 

dalam mencapai fasilitas kesehatan dapat dapat dipengaruhi oleh jarak, 

ketersediaan sarana transportasi, dan biaya. (3) Keterlambatan dalam memperoleh 

pertolongan di fasilitas kesehatan. Faktor yang mempengaruhi ketepatan rujukan  

misalnya jumlah dan ketrampilan tenaga kesehatan, ketersediaan alat, obat, 

transfusi darah dan bahan habis pakai, manajemen serta kondisi fasilitas 

pelayanan. (Astuti, 2008). 
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Kegawatdaruratan obstetri merupakan penyebab utama kematian maternal, 

kegawatdaruratan obstetric menurut Rochjati terbagi menjadi 3 kelompok faktor 

risiko yaitu APGO (Ada Potensi Gawat Obstetric), AGO (Ada Gawat Obstetri), 

dan AGDO (Ada Gawat Darurat Obstetri). Upaya penatalaksanaan yang efektif 

pada kegawatdaruratan obstetrik yaitu dengan pelaksanaan rujukan. Terdapat 

hubungan faktor risiko kegawatdaruratan obstetric pada AGDO dengan 

pelaksanaan rujukan, serta dapat meningkatkan  faktor risiko kegawatdaruratan 

obstetrik akan meningkatkan pelaksanaan  rujukan oleh bidan (Laili, 2014). 

Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) adalah pelayanan 

untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal yang meliputi ibu 

hamil, ibu bersalin maupun nifas dengan komplikasi obstetri yang mengancam jiwa 

ibu maupun janinnya. Sasaran pelayanan kegawatdaruratan diperkirakan 28% dari ibu 

hamil, namun komplikasi yang mengancam nyawa ibu sering muncul secara tiba-tiba 

tidak selalu bisa diramalkan sebelumnya, sehingga ibu hamil harus berada sedekat 

mungkin pada sarana PONED. Kebutuhan pelayanan kegawatdaruratan di seluruh 

wilayah kabupaten/kota, dapat dipenuhi dengan cara membuat  minimal 4 Puskesmas 

mampu PONED yang berfungsi baik. 

Akses dengan rujukan terencana akan menjamin kualitas rujukan. Kasus yang 

sudah terdaftar (risiko tinggi) maka dilakukan perencanaan baik pada saat kontrol 

maupun saat dirujuk ke Rumah Sakit. Ibu hamil dengan risiko tinggi harus 

diterima oleh sistem yang baik pula sehingga kasus yang dirujuk tidak datang ke 

RS sebagai pasien baru. Kualitas rujukan ini dipastikan diagnosis bidan atau 

perawat tepat, rencana tindak lanjut (RTL) yang akan dilakukan untuk menangani 

ibu dengan risiko tinggi, berapa kali dan dimana tempat kontrol, persiapan yang 
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dilakukan untuk menangani masalah ibu risiko tinggi, serta bagaimana rencana 

pengakhiran persalinan terhadap ibu tersebut. Persiapan atau direncanakan pada 

saat kasus terdeteksi pada saat ANC (Nelly,2014). 

Sistem rujukan kesehatan maternal dan neonatal di 10 kabupaten SMP – FA 

(Safe Motherhood Patnership and Family Approach) yaitu pertama, penerima 

pertama pasien bukan tenaga medis terlatih. Kedua, dokter dan bidan sebagai 

tenaga terlatih justru berada di lini belakang. Ketiga, prosedur penerima rujukan 

yang lambat karena birokrasi pelaporan. Keempat, bank darah rumah sakit belum 

berfungsi sebagai tempat antara penyimpanan darah. Kelima, belum berfungsi 

sebagai tempat antara penyimpanan darah. Kelima belum tersedianya unit 

transfuse darah disemua kabupaten/kota. Keenam, keterbatasan pelayanan 

pemeriksaan penunjang karena keterbatasan pelayanan pemeriksaan penunjang 

karena keterbatasan SDM, sarana dan prasarana. Ketujuh, keterbatasan puskesmas 

dalam melakukan tindakan. Kedelapan, puskesmas tidak melakukan persalinan 

normal maupun melakukan beberapa tindakan yang sebenarnya masih dalam 

kewenangan puskesmas. Kesembilan umpan balik surat rujukan. Kesepuluh, 

petunjuk pelaksanaan system rujukan yang tidak baku (Depkes, 2007). 

Proses rujukan antara pelayanan tingkat dasar dan tingkat lanjut di daerah 

pedesaan sering ditemukan masalah yang kompleks. Macintyre dan Hotchkiss 

(1999) menguraikan bahwa masalah dalam proses rujukan meliputi mutu 

pelayanan yang kurang baik, ketersediaan tenaga yang terampil yang rendah. 

Suplai obat dan peralatan diagnosa medis yang tidak cukup, serta infra struktur 

komunikasi, dan transportasi yang kurang memadai. 
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Kualitas dan ketepatan waktu pelayanan di rumah sakit untuk menangani 

keadaan kegawatdaruratan obstetri dan neonatal di Indonesia menjadi alasan yang 

sangat dikhawatirkan dan banyak di antaranya berhubungan dengan kebijakan 

rumah sakit dan prosedur manajemen kasus. Evaluasi HSP menunjukkan bahwa 

banyak rumah sakit belum memiliki instruksi kerja untuk pelayanan 

kegawatdaruratan, sehingga ibu dan bayi yang baru lahir mungkin harus 

menunggu dokter datang sebelum menerima penanganan, bahkan dalam keadaan 

darurat yang mengancam jiwa. Kerjasama di antara Instalasi Gawat Darurat, 

bagian Neonatal, kebidanan dan / atau ruang operasi di dalam suatu rumah sakit 

sering tidak ada ataupun sedikit. Ibu yang mengalami komplikasi kebidanan 

datang ke IGD dan langsung dikirim ke bagian kebidanan tanpa penanganan 

kegawatdaruratan atau bahkan penilaian awal, beberapa ibu mungkin mengalami 

kondisi yang mengancam jiwanya dan hal yang sama terjadi pada 

kegawatdaruratan neonatal. Fasilitas IGD yang tidak memiliki obat, peralatan, dan 

staf terlatih dalam jumlah yang memadai untuk menyediakan perawatan awal jika 

terjadi kegawatdaruratan obstetri dan neonatal (USAID,2010). 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diajukan 

adalah : Apakah proses rujukan emergency obstetric berpengaruh terhadap 

terjadinya kematian ibu di RSUD Sidoarjo? 
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1.4 Tujuan 

1.4.1 Tujuan Umum 

Menganalisis pengaruh proses rujukan emergency obstetric terhadap 

terjadinya kematian ibu di RSUD Sidoarjo. 

 

1.4.2 Tujuan Khusus 

1. Mengidentifikasi karakteristik ibu hamil (umur, paritas, jarak kehamilan) di 

RSUD Sidoarjo. 

2. Mengidentifikasi proses rujukan emergency obstetric (penentuan diagnosa, 

tindakan stabilisasi, edukasi, pendampingan pasien, transportasi, ketersediaan 

alat saat merujuk, ketersediaan obat saat merujuk, kelengkapan administrasi  

komunikasi, dan  kecepatan rujukan) di RSUD Sidoarjo. 

3. Mengidentifikasi komplikasi di RSUD Sidoarjo 

4. Mengidentifikasi respons time di RSUD Sidoarjo 

5. Menganalisis pengaruh proses rujukan emergency obstetric (penentuan 

diagnosa, tindakan stabilisasi, edukasi, komunikasi, pendampingan pasien, 

transportasi, ketersediaan alat saat merujuk, ketersediaan obat saat merujuk, 

kelengkapan surat rujukan)  terhadap terjadinya kematian ibu di RSUD 

Sidoarjo 

6. Menganalisis pengaruh komplikasi  terhadap terjadinya kematian ibu di 

RSUD Sidoarjo. 

7. Menganalisis pengaruh respons time terhadap terjadinya kematian ibu di 

RSUD Sidoarjo 
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8. Menganalisis pengaruh  karakteristik responden, proses rujukan emergency 

obstetric (penentuan diagnosa, tindakan stabilisasi, edukasi, komunikasi, 

pendampingan pasien, transportasi, ketersediaan alat saat merujuk, 

ketersediaan obat saat merujuk, kelengkapan surat rujukan), pengaruh 

komplikasi dan respons time terhadap terjadinya kematian ibu di RSUD 

Sidoarjo. 

 

1.5  Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Penelitian Bagi Instansi  

Penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan informasi  bagi Dinas 

Kesehatan Kabupaten Sidoarjo untuk menunjang program rujukan ibu hamil, 

sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam perbaikan program rujukan 

obstetri pada masa yang akan datang dan peningkatan pelayanan obstetri  

sehingga bisa menurunkan angka kematian ibu dan memberikan solusi penurunan 

angka kematian ibu 

1.5.2 Manfaat Penelitian Bagi Ilmu Pengetahuan 

Penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan akan 

membuka cakrawala peneliti lain untuk mengembangkan khususnya tentang 

penurunan angka kematian  ibu. 

1.5.3 Manfaat Penelitian Bagi Peneliti 

Peneliti lain mampu untuk mengembangkan dan dapat mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan yang diperoleh dan dapat digunakan untuk kepentingan 

pembangunan kesehatan masyarakat, baik secara teori maupun  secara praktek 

tentang kualitas rujukan ibu hamil guna membantu instansi terkait dalam 

menurunkan angka kematian  ibu. 
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