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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang 

Kala III merupakan salah satu fase atau tahapan persalinan yang 

memiliki durasi relatif singkat, namun dapat membahayakan karena adanya 

peningkatan risiko perdarahan yang dapat berujung pada kematian ibu 

(Medforth, 2011). Menurut World Health Organization (WHO), 2018 

sebagian besar penyebab perdarahan tersebut dapat dicegah melalui 

penggunaan uterotonik profilaksis selama kala III persalinan atau yang lebih 

dikenal dengan manajemen aktif. 

Manajemen aktif merupakan tatalaksana asuhan persalinan kala III 

yang meliputi penggunaan uterotonik, penjepitan dan pemotongan tali pusat, 

peregangan tali pusat terkendali dan massase uterus setelah plasenta lahir 

(Begley, 2015). Di Indonesia, manajemen aktif kala III merupakan bagian 

dari standar Asuhan Persalinan Normal (APN) yang diatur dalam Peraturan 

Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 97 Tahun 2014. Dari hasil studi 

pendahuluan yang dilakukan di Rumah Sakit Dr. Tadjuddin Chalid (RSTC) 

Makassar ditemukan bahwa manajemen aktif kala III, kateterisasi dan 

eksplorasi uterus rutin dilakukan oleh bidan pada semua persalinan normal 

sebagai bagian asuhan persalinan kala III. 

Kateterisasi dan eksplorasi uterus meningkatkan risiko infeksi, 

menurut Maryam, 2013 kateterisasi dapat meningkatkan risiko infeksi saluran 

kemih pada ibu post partum sekitar 95%. Selain itu, risiko endometritis post 
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partum sebesar 1%-3% yang terjadi setelah persalinan normal dapat 

meningkat dengan eksplorasi uterus rutin (Mackeen, Packard and Ota, 2015). 

Dengan adanya peningkatan risiko infeksi tersebut, kateterisasi dan eksplorasi 

uterus dianggap sebagai intervensi yang tidak bermanfaat dan dapat 

membahayakan apabila rutin dilakukan pada semua ibu bersalin 

(Guggenbichler, 2011; Khan, Baig and Mehboob, 2017). 

Disisi lain dalam filosofi bidan, persalinan dianggap sebagai suatu 

proses yang fisiologis normal, sehingga seorang bidan diharapkan mampu 

mempromosikan dan mengadvokasi persalinan normal tanpa intervensi 

(International Confederation of Midwives, 2014). Disamping itu, intervensi 

minimal dalam persalinan dapat meningkatkan kualitas asuhan, hal tersebut 

dapat dicapai dengan menerapkan midwifery model yang menggunakan 

pendekatan holistik yang sesuai dengan filosofi bidan (Yanti, Claramita and 

Emilia, 2015). 

Sikap bidan dalam memberikan asuhan dipengaruhi banyak faktor, 

salah satunya adalah persepsi (Fontein-kuipers, Boele and Stuij, 2016). 

Menurut Triatna, 2016 persepsi adalah suatu proses pemikiran seseorang 

ketika menanggapi lingkungannya yang kemudian menjadi dasar 

pertimbangan perilakunya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin melakukan 

studi kualitatif mengenai persepsi bidan terhadap konsep asuhan persalinan 

kala III di RS Dr. Tadjduddin Chalid Makassar. 

 

 

 



IR-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

3 
 

SKRIPSI PERSEPSI BIDAN TERHADAP … IRDAYANTI 

1. 2 Rumusan Masalah 

Bagaimana persepsi bidan terhadap konsep asuhan persalinan kala III 

di RS Dr. Tadjduddin Chalid Makassar? 

 

1. 3 Tujuan Penelitian 

2.1.1 Tujuan umum 

Mengetahui persepsi bidan terhadap konsep asuhan persalinan kala III 

di RS Dr. Tadjuddin Chalid Makassar. 

2.1.2 Tujuan khusus 

1) Menganalisis persepsi bidan terhadap konsep asuhan persalinan kala III. 

2) Mengobservasi aplikasi pertolongan persalinan kala III oleh bidan. 

3) Mengeksplorasi secara mendalam pengaruh persepsi bidan terhadap 

sikap dan perilaku dalam pertolongan persalinan kala III. 

 

1. 4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Pengembangan wawasan dan pengetahuan tentang persepsi bidan 

terhadap konsep asuhan persalinan kala III. 

1.4.2 Manfaat praktis 

1) Bagi peneliti 

Menambah wawasan dan pengetahuan dalam memberikan asuhan 

persalinan serta menambah pengalaman dalam melakukan penelitian.  
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2) Bagi lahan penelitian 

Sebagai bahan evaluasi terhadap standar pelayanan yang berlaku, 

evaluasi kualitas mutu pelayanan, dan dalam menentukan kebijakan. 

3) Bagi bidan partisipan 

Sebagai bahan evaluasi diri untuk dapat memberikan asuhan yang 

bersifat evidence based practice sesuai dengan filosofi dan paradigma 

bidan. 

4) Bagi ibu bersalin 

Membantu ibu bersalin mendapatkan pelayanan dengan kualitas terbaik 

serta pengalaman positif saat melahirkan. 

5) Bagi peneliti selanjutnya 

Menjadi masukan bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian 

selanjutnya. 

 

1. 5 Risiko Penelitian 

Tidak ada risiko yang berbahaya dalam penelitian ini baik fisik 

maupun psikis. Namun peneliti tetap mempertimbangkan beberapa risiko 

yang mungkin bisa terjadi, oleh karena itu sebelum melakukan penelitian, 

peneliti terlebih dahulu meminta keterangan kelaikan etik dari komite etik 

dan melaksanakan tahapan penelitian sesuai prinsip etik yang berlaku.


